
##^ ••

\''^

^^.'í



h







JIÍ ŠMATLÁN.





VlLfMHOVA HNIHOVNA.

Tereza Nováková

v / v

JlRI SMATLAN.

V PRAZE.

Nakladatel Jos. R. Vilímek,

spAlenA ulice . 13.



5'032

TISKEM »UNIE« V PRAZE.



Všelijaké mli o tom lidé v Javorov hovory,

co Pán Bh dobe udlal, a co by býti nemlo,

na koho toho dopustil mnoho a na koho málo; n-
který ke všemu hlavou pikyvoval a na konec

vždy dodával „Bu mino jeho pochváleno", — jiný

nad tím i oním si zabruel a zaklel, a pak uznával,

„že to iná stejn na tom svt bejt nemže". Ale

to vdli všichni Javorovští, že Šmatlánovi z ísla

stého a jedenáctého Pán Bh ješt nikdy nic po

chuti neudlal! Poade se Šmatlán hádal a vyítal,

špatn že jest svt zízen, tak a takhle že by to

býti mlo; uvažoval, pro že Hospodin tuhle ne-

spravedlivost híšnou trpí, pro všecky prostopáš-

níky a utlaitele hromem svým nerozdrtí?
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A nesrovnával-li se s Bohem, svým to stvoitelem,

což teprve s lidmi! Každinký, snad do jednoho, byl

mu solí v oích, sedlák i podruh, knz „falá"

i mstská vrchnost, faktor i uitel, bujný chasník

i babika vejmnkáka, katolík i evandlík. Javo-

rovští mli na Šmatlána svrchu, že poade rýpe,

i do sedlák a hospody ze statk a plstatk;

byl pece pouhý chalupník a to ješt do obce pi-

ženilý, a o jeho starém, poloslepém otci vdl
každý, že chodí po prosb! Pouštli se s ním do

ptky — le, co to bylo plátno! — Šmatlán každého

pehádal a uen mluvil, že všecky hospodáe ze

statk zahanbil. Nebylo divu, to všechno bylo

z knih, jichž peíkal hromadu. Bibli svatou ml
v malíku, kancionály pezpíval snad všecky, etl

Havla 2alanského O pronásledování církve, Ko-

menského Manuálník a vedle toho znal z as dí-

vjších životy svatých, život Boží Matiky, popisy

poutnických míst v Cechách uml se hádati

s helvety i katolíky. Z kronik dovdl se, jak to

v Cechách za starých as chodívalo, kdo nad

kým panoval a kolik hrad 2ižka bezbožným pánm
poboil; kalendá také co rok na Poliském jar-

marku si koupil a pinesl-li si dílo neb jiné poteby

z msta v papíe potištném, peíkal jej, bylo-li to

eské, do poslední slabiky, af to mlo zaátek a

konec, ili nic. A neetl knížky jen tak, aby na nich
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íkal; uvažoval o všem, co v nich bylo psáno, zda

se to srovnává s jeho vlastním mínním, i co by

proti tomu namítal, kdyby s tím, co knížku neboH

kalendá sepsal, dal se do ei. ítal obyejn v ne-

dli a ve svátek a jen nkdy za dlouhých dn, za

veera v zahrádce. Když pak druhého dne usedl

k nkterému stavu, na nichž se dlal tu barchet,

onde „verule",*) dle pravidla podnžky šlapal a za

šru potahoval, která lunkem sem tam házela,

tu táhlo jeho hlavou vše, eho ped tím v knížkách

se doetl, tu sám k sob hovoil, hlavou vrtl neb

pokyvoval, zcela na svoje okolí zapomínaje. Zena

neb dcery, jež opodál cívky na špulíi navíjely,

nkdy udiven na pantátu pohlédly; ale asem jeho

posunkm uvykaly, a šepot nebylo ve hluku, zp-
sobeném brdy, podnžkami i vijákem, stejn sly-

šeti. Pišel-li však nkdo z obce do sednice, tu

ovšem si všiml, jak tkadlec nepozoruje, že kdo

vstoupil, jak dále na „vetat" dlá a k sob polo-

hlasn hovoí; i bylo z toho hned eí, že se Šmatlán

zase s Bohem potýká, rozumy svoje mu vykládá —
a že stejn z tch kronik je všecek popletený. Když
však Šmatlán mezi sousedy pišel, byste ád sv-
tový rozbírati poal, když pirovnával, jak co bý-

valo a jak jest asu nynjšího — tu alespo na as

*) Verule, široké neb „štoff" jest hrubá tmavá látka

šatová, kterou faktor dá ješt apretovati.



8 TEREZA NOVÁKOVA:

umlel vždy povídání, „že nemá rozum jak se

patí!" Vyetl-li mu kdo takovou vc, pak stáhl

koutky suchých úst, pousmál se pohrdliv a tajemn

zárove a máchl rukou. Bylo v tom mnoho sebe-

vdomí a dokonalé opovrhování tím, „co íkají

lidé".

Jií Šmatlán narodil se v letech ticátých ve

Stemošicích u Luze na Vysokomýtsku. Jest to

vesnika pikrená k pásmu mírných pahrbki,

v jejichž ochran daí se obilné setb i ovocnému

stromoví. Jeho otec ml tam skrovnou chalupu, na

níž vytloukal se dosti bídn, ponvadž bylo dtí

mnoho, dluh ješt více, ale polností pomalouku.

Del se poctiv, role dávala dosti pknou ourodu,

jako v „Cechách" všude, ale co plátno — dtem
na chleba a hábky dosti málo vybývalo, na splá-

cení tíživých dluh docela nic.

Nejvtší útchou chalupníkovou a takm jedi-

nou radostí jeho byly asté pouti na Chlumeek
u Luze, kam za hodinu snadno došel; konal je

tém co nedli, v každý svátek Mariánský a kdy-

koli se kolem Stemošic proceství kmitlo. Tu po

celou cestu hlasit se modlil a zpíval, v prsa se bil,

Boha Všemohoucího, Ježíše Krista i Boží Matiku
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za smilování a požehnání prosil, na schody vedoucí

k nádhernému chrámu po kolenou se vláel, stí-

brné dvée takernakula pln dvrné víry rukama

i šátkem otíral, a šátek pak na tvá si kladl.

Star5> Šmatlán byl jako všecko tém obyvatel-

stvo okolí Lužeckého horlivý katolík a nic pro

nj nebylo na svt krásnjšího než kostel na

Chlumeku, ozdobami a obrazy peplnný, všecek

postíbený a ozlacený. Pevn vil, tak že to asi

v nebi u Boha vypadá. Na tyto pouti brával s sebou

i dti, nejradji chlapce Jiíka, který byl z nich

nejipernjší a ve vzdálené í^epnické škole pes
nepravidelnou návštvu záhy dosti dobe ísti

i psáti se nauil. Vedl „na poutu" hocha k tomu,

co sám vykonával, a vypravoval mu vše, co o Chlu-

meku, o paní Hysrlové, zakladatelce, i pánech Je-

zovitech, bývalých majitelích jeho, vdl — ehož
ovšem mnoho nebylo. Zavedl jej i do polospustlého

kostelíka v Dolech pod Košumberkem, kde prý

Rychmburská slena Berková bývala zazdna a

kde se nyní s uprášených zdí mraily podobizny

otc Jezovit, z Chlumeku — zámeku vyhoštné.

Jiíkovi líbila se nádhera na Chlumeku, hra

varhan a zpv na kru, jen s houfy dsn zmrza-

ených žebrák na cest a na schodištích spáteliti

se nedovedl a jedenkráte se otce zeptal, pro že

Panenka Maria mrzák neuzdraví, když se tolik
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dn do roka na úpatí jejího chrámu modlí a ji vzý-

vají? Starý Šmatlán nad touto neoekávanou otáz-

kou trochu se zarazil, ale pak hlavou potásl a pra-

vil: „Inu, chlape, žebrák a mrzák ve svt bylo

dycky a nejspíš bude — to snad už tak bejt musí!

A stejn takovýmu žebrákoj je kolikrát lip, než se-

dlákoj a chalupníkoj — robotu nedlá, dan žádný

nevybejvá, sebere svoje krejcary a groše, leckdes

se vyspí — starost žádnou nemá."

Chlapci se tyto dvody píliš nezamlouvaly;

nepestával na Chlumeské žebráky pohlížeti jako

na nco, co býti nemá. Stejnou nechu ml k obra-

zm páter Jezovit; jejich žluté tváe, oholené

lebky, písné oi budily v nm hrzu a teprve,

když otec mu vypravoval, že byli slavní kazatelé,

smíil se s obrazy Dolského kostelíka. Kázání

poslouchal nade vše rád, sedal pi nich ani nedý-

chaje; a asto si myslíval, kdyby tak nkdy mohl

býti knzem-kazatelem a Udí svou eí rozpla-

kati! —
Ale na to nebylo ani pomyšlení — kdež pak on,

syn chuasa, jehož chalupa pijde asi co ne-

vidt na buben! — Když mu bylo již pes dvanáct

let, nkdy, jsa na pastv sám, vylezl na kámen ve

stráni vysedlý a poal tlumeným hlasem opako-

vati, co si z kázání pamatoval. Obdržel také starou,

tuze vetchou knížku od otcova známého v Luži,
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V níž bylo íkání o Chlumeku od as pán Sla-

vat až na náš vk, tu etl tolikráte, že ji uml již

z pamti.

Nemohlo ani jinak býti, než že ustaviné pouti,

návštva kázání a etba knížek vtšinou k Pa-

nence Mariji a svatým muedníkm se nesoucích,

jimiž kramái všecko okolí zaplavovali, uinilo po-

nenáhlu z hocha Jiíka tak horlivého katolíka, jako

byl jeho otec; jen že víra a bohoslužba otcova byla

skroušená, jaksi plativá, a u hocha plápolala na-

dšen, netrpliv, chtjíc jakoby vše obsáhnouti, pro-

niknouti. Vil, že není bohulibjšího kraje nad okolí

Luze, v nmž posvátný Chlumeek jako Boží hrad

uprosted ní a na stráži proti zlému duchu stojí;

doufal, že ta ustaviná pobožnost konen vše na-

praví, všecky kivdy vyrovná —

.

Až kdysi vraceli se s otcem z poutu ,,Matiky
Boží Vstoupení" a sprovázeli jistého souseda

z Martenic, s nímž chtl si starý Šmatlán pohovoiti

o svých záležitostech a za radu a pispní jej po-

žádati. Na míst, co by se dali stežníky pímo ke

Stemošicm, kráeli vzhru k Voletickému koste-

líku, daleko viditelnému, a zaboili pak podél 01-

šinky ke stavením v pkn zeleném stromoví tak-m ukrytým. „To jsme v Lozících," vysvtloval

soused Jiíkovi, jenž zvdav ped sebe hledl.

Pišli na malou náves a hoch vidl nedaleko veli-
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koii zdnou budovu, slušného vchodu, ale menších

oken. Blíže ní tém mezi stromy krylo se jiné sta-

vení, nízké, táhlé. O tomto si Jiík snadno domyslil,

že jest to škola — ale co bylo to druhé?

„Nejní to ani špejchar, ani zámek, dy iná by

tu byl kolem do kola dvr?" divil se nahlas. Sou-

seda netšilo, že si hoch tak nápadn vede, i ekl

polohlasn: „Je to helvetská modlitebna i, jak

íkají, „dm Pán" a vedle je škola. Pote dál, ne-

maj' to rádi, když im kdo kostel vokukuje."

„Kostel?" divil se chlapec poznovu a zase hla-

sit, „dy to nemá ani vž, ani kíž, ani zvonici

se zvonama! Takle pecej kostely nevyhlížej'!

Pantáto, co sou to za, ti helviti? Sou to snad židi

jako dole v ulici Lužeckej, neboU Turci, co s nima

ty vojny bejvaly, jak vo nich ddeek hovoil?

Modlej' se taky k jednomu Bohu?" Obma mužm
vstoupila krev do tváí i ohlíželi se, zda-Ii hocha

nikdo neslyší — ale již již ozval se za nimi ostrý

ženský hlas: ,,Jsou kesané jako ty, kluku prosto-

eké], ba lepší, stokrát lepší — jsou to praví slu-

žebníci Hospodinovi, kerý se držej' istý víry

pedk. "

Ohlédli se všichni; v okn bednné malé cha-

loupky, šikmo proti modlitebn, stála žena prosted-

ních let, chovající dcko v tái. Zaslechla hlasitou

e hochovu a zle se kabonila, že i ve vlastní obci
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jinovrci se jim posmívají. Jejími slovy upozornn

pibelhal se k okéneiíu staec, jenž hloubji v sed-

nici na „lajci" kolem pece si hovl. Zahlédl skupinu

tí mužských osob, z nichž oba dosplí byli v nesná-

zích napolo odvráceni a jen výrostek asi šestnácti-

letý snaše smle do tváe se díval. „Tu ten kluk

bezbožný Domu Pán se pošklebuje," vysvtlovala

žena zamraen.

„Já jenomej ek, že to jako kostel nevyhlíží,"

bránil se Jiík tvrdošíjn. „A taky že neé! Kostel

Boží Matiky na Chlumeku do konce iná se nese

je to krása k nevypsání. Tohle špejcharu se

podobá neboli skrejši. " Starý Šmatlán zatahal

smlce za rukáv kazajky, obávaje se, že z toho

všeho bude mela, která celou vesniku vzbouí. —
Ale slova Jiíkova uhodila ve starci na netušenou

strunu: „Ba, skrejši, hochu, dobe hádaPs! Z chrá-

m vysokých do skrejši pesthovali se služebníci

Kristovi; ti, kteí tomuto kraji jednou panovali, spo-

kojeni jsou, že vystavena jim církvika maliká! —
Bývalif ped nedávném asové ješt horší."

Hoch zahledl se do staeka a byl by rád

ješt dále vykával, co tento poví, ale Martenický

soused škubl jím, tak že byl nucen dáti se na po-

chod a starý Šmatlán spchal za nimi se sklopenou

hlavou. Teprve, když tlum Lozických domk zmi-
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zel, vydechli muži volnji; ale Jiík byl jako u vy-

jevení, vždy ten staec mluvil jako kazatelé na

Chlumeku — a byl pec jenom vejmnká z ba-

ráku! A co to povídal o pravých služebnících Kri-

stových, kteí tu panovali? O tom v knížkách nikde

psáno nebylo, leda že se naskytovala zmínka o ja-

kýchsi kacíích, kteí svatou katolickou církev hy-

zdili, až pak s pomocí Boží odtud uklizeni byli.

Dorážel na oba muže, aby mu povdli, jak se to

má s helvity, jejich modlitebnou a tím panováním.

Otec nedovedl íci tém nieho, ale ze souseda

Martenického Jiík po dlouhém zdráhání se jeho

vytáhl, helveti že jsou také kesané, akoli jim lidé

pezdívají kací, na Boží Matiku že však neví,
ani na pímluvu svatých a mše svaté že nemají

ani kíž. Jde prý povst, že za moc starých as
celý Lužecký kraj k téhle víe se piznával, ale

pak že pišla k zatracení a vyhlazení, a na dkaz
vítzství že byl postaven Chlumeek. Pak zase

prý císa Josef na to svolil, aby se lidé k ní hlásili

— ale museli s tím býti hezky ticho. Soused vy-

pravoval to nerad, sám že prý do tchle vcí nikdy

se neplete, rejš že jest s každým lovkem za

dobe. Jiík již již vyjel, že kazatelé pikazují, aby

kacíe napravoval, kdo mže — ale otec, obávaje

se, že pítele rozhnvá, petrhl hochu e, ka, aby

se nepletl do neho, emu nerozumí.



JIÍ ŠMATLÁN. 15

Pišli za rozpravy do Martenic k sousedov

chalup; tam obdržel starý Šmatlán pjkou ástku

na uhrazení velmi naléhavého dluhu a vden dal

se na zpátení cestu. Ani syn ani otec nemluvili;

starý dával pozor na stežníky a meze, aby co nej-

díve dom se dostal, ponvadž tmy pibývalo a

msíc dnes nešeil; pi tom uvažoval o svých zá-

ležitostech, kterak by se pece z nesnází svých

vypletl.

Jiík stále vidl a slyšel Lozického starce a

pyšnou, zamraenou chalupnici . . . Kterak se ti ka-

cíi vynášejí a rouhají — a k Boží Matice ani se

nemodlí , . . Pro jen ona pipustí, že onen staec

mluví tak pevn, neohrožen, jakoby pravdu

ml...? Toho veera, pes velikou únavu Jiík

pro myšlenky dlouho neusínal; a kdykoli pak na

stráni neb v hájku kázal, vždy se s onou ženou a

starcem hádal. Jen kdyby tch knížek ml
více, aby pišel pravd na kloub.

Jiíkovo hloubání a uvažování na as petrhla

pohroma, která rodinu ráz na ráz stihala. Pjka
Martenického souseda Smatlánovi nepomohla; ím
dále, tím bylo zejmjší, že se chalupa nedá udržeti

a to Šmatlánku, již dosti udenou, tou mrou shrou-

tilo, že, když se na zimu nachlazením rozstonala,

ani nedbala se vyléiti — zemela na rychlý zápal.

Nyní bylo o jedny dlné ruce mén, poheb taky
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Stál njaký groš, tu teprve to nepjde, naíkal si

starý Šmatlán a uinil všemu krátký konec. Prodal

chalupu i polnosti, dluhy až na nepatrné ástky po-

platil a udlal si vejmnek: trochu bandor, trochu

žita a k obývání malý pístnek. Pomyslil si, až

nebude míti do práce síly, aby ml kde zstávati.

Pístnek pronajal za pár renník do roka známé-

mu podruhu a sám hodlal jíti do hor na moravské

hranice, do Javorová, kde ml sestenici na statku

dobe provdanou. Vdl, že tam jest chasy vždy

poteba, mají na sto mr pole a luk, kus lesa, v zim
dlají plátno. Pijmou jej ochotn, vždy rozumí

práci o poli i tkalcovin, kterou v zim provozoval

po nesíslné roky. A Jiíka, který tomu rovnž, ba

lépe rozumí než on, vezme s sebou; hoch je hezký,

teba drobný, iperný, mže tam v horách udlat

štstí. Nejstarší hoch, silák, již dávno sloužil ve

Štnci za pohnka a nyní již byl za pacholka, dve
od dvanácti let je na vedlejším statku — jak byl

nyní rád, že mu zemely mladší dti, nad nimiž

mnoho se naplakal, co by si tekom poaly, bez

mámy a v podruží!

Jiík šel ze Stemošic rád; dychtil spatiti nový

kus svta, byl zvdav, kterak to vypadá „v ho-

rách" a k rodné vsi nic ho nepoutalo. Matka byla

zakopána a s vrstevníky nekamarádil, nemli ho

rádi, ponvadž chtl všemu lépe rozumti. Jen
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Chlumeku, poutu a kázání bylo mu líto; ale otec

k tomu poukazoval, že i z hor lidé s procestvím

sem chodívají. Oni dva že také pjdou — vždy musí

se nkdy do Stemošic za vejmnkem podívat.

Javorov jest vesnice velmi pvabná, rozsetá po

obou stranách horské silnice, hojn jeáby a javory

vroubené, od ehož asi jméno obdržela; po stráních

zabíhají do ní „boiny", jedlové to a smrkové le-

síky, tu a tam svtlými buky promíšené a mohut-

nými žulovými balvany prostoupené. Balvany ty

staví a spolu vzpružují bh bystiny „erný potok"

zvané, která týmže smrem jako silnice se bere,

a vyskytují se i leckde v lukách a podél cest, po-

dávajíce o tom svdectví, na jaké že pd, lesm
a skalám urvané, javorovské role jsou založeny.

Jiík Šmatlán ocitl se tu skuten v jiném svt
a na dlouhý as naskytovaly se jeho dychtivé

rozbíravé mysli stále nové a nové dojmy. Na
statku u tetky celkem to chodilo tak, jak vídal

u hospodá ve Stemošicích, í^epníkách, Voleticích

a Radimi; záhy tu uvykl i práci i pazderce (po-

druží), která mu s otcem byla vykázána. Jinak

bylo ve vsi; zde se to Stemošicm ani trochu ne-

2
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podobalo, i užil každé volné chvilky, která mu po

práci, v nedli a ve svátek zbývala, by se po Ja-

vorov ohlédl. Chodíval kolem „hrobek", jež pole

vroubila a pipomínal si, jak mu na statku vysvt-

lili, žulové ty „hrobky" že pocházejí od „rumo-

vání". Nikdy dosud pi „rumování" nebyl, pál si

vidti, jak žulové balvany v polích prachem roz-

stelují a ze tíšt pak hrobky urovnávají. Ba,

nkde balvan ani nedrobiU; nastavíH je jednoduše

kolem usedlosti, až tato jako tvrz njaká vypadala.

Práv pod lesem byl veliký statek a pi nm
krila se malá chaloupka, jejíž pkná lomenice, do

zahrádky obrácená, byla všecka „divokým vínem"

porostlá; mezi statkem a barákem byla taktéž hrad-

ba z balvan a na nejvtším, prvním, byl velikými

tiskacími písmeny vryt nápis, do jehož luštní se

Jiík ihned dal, jak poprvé jej spatil. Ale nedovedl

to hned peísti, písmena byla k sob divn pi-

pojena, jen rok 1842, tedy nkolik let ped pí-

chodem jeho do Javorová, snadno peetl. Castji

vracel se ke kamenné hradb za hezkou chaloup-

kou, aby nápis rozluštil, a vídával, jak z okének

pod lomenicí vyhledá pkný, kulatý obliej mladé,

pomalé ženy. Až konen se mu podailo písmena

ve slova a vty sestaviti, etl: „Léta 1842. Pavel

Kuera, nakladatel. Skály kopu, ploty stavím, kdo

chce zboí, to nevím."
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Lidé vidouce hocha asto pod kamenitým le-

sem blouditi, povdli mu, že vedlejší statek býval

Kuer, te že zmnil jméno, ale zstal v rod, a

také, že chaloupka, kolem níž potok tak zpvn klo-

kotal, nenáleží ke statku, nýbrž sousedu Plíhalovi,

jenž se nedávno oženil. To asi Plíhalka z okénka

nakukovala, — je zvdavá, nemá na pilno, ani co

chovat.

Jiík vylézal i na „Vysoký vrch", za Javorovém

na jih se pnoucí; vyšplhal na špiatý balvan, který

oznaoval vrchol a rozhlížel se: takového pohledu

dosud neužil, kopec za kopcem vyrstal smrem
k Morav, všecky tmavé, lesem porostlé, a mezi

nimi nly tu a tam ohromné holé skály. A tamto,

kde vinula se íka, jen olšovím ji obrstajícím

zejmá, byla již Morava a na ní zase kopce, zase

skály. Jiík vzpomínal, jaká byla doma již rovina,

když se podíval od Voletic, stále se to k Chrousto-

vicm nížilo a nížilo. Zde skorém ani není lze vy-

stihnouti vesnic, jak jsou v hlubokých údolích

skryty! — Vzpomínal Chlumeku a jeho nádhery—
takový nebude ani chrám v Police ve mst, až

bude dostavn — a Javorovský kostelíek — jak

byl maliký, a jakou ml zernalou devnou zvo-

nici, jakoby všemi horskými vtry byla ošlehána

a nahýbána!

I Lozíc vzpomínal, helvetské ženy a výmluv-
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ného starce — ba, Lozic astji než eho jiného.

Vždy i zde, v Javorov, div divoucí! je modlitebna

bez vže, zvon a kíže, s malými okny a postran-

ným vchodem a vedle ní hezká fara v kvtinové za-

hrádce, hbitov, balvany obklíený, naproti pak

škola. A v každém druhém skoro stavení jsou

kacíi-helveti, jakoby to muselo být! Hospo-

dyn-tetka, jejíž statek stál práv naproti kostelu

svaté panny Markyty, a která den co den na mši

svatou chodívala, asto íkala, „že ti helveti šupou

vítr",*) jlakoby byli pravovrní kesané. Mají zvlášt-

ního uitele a fará jejich mladý, když na krtiny

nebo zdavky do modlitebny se ubírá, aneb ped
pohbem kráí, vede si jako král njaký, jakoby

místo erného mkkého birytu nesl korunu zlatou

a místo erného taláru hranostajový pláš. Ani

„milostpán" z protjší fary tak hlavu nenese — je

staiký, shrbený, už jako do sebe schoulený.

Jiík napínal sluch, kdykoli octl se mezi elád-

kou, nebo v pítomnosti hospodá, aby o tch ka-

cíích-helvetech cosi bHžšího se dovdl. O farái

slyšel, že je kazatel ohnivý, jejž všecko okolí sp-

chá vyslechnout — ba, jsou prý v „domu Pán"
tam na stráni asto i zvdaví katolíci , . . Osadníci

prý by za nho do ohn šli a mají jej ve vážnosti

*) Pyšn si vykraovati, rení v jistých vesnicích Poli-

ská oblíbené.
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takové, jako katolíci njakého svého svatého. To

nešlo Jiíkovi nijak do hlavy, zvlášt když se

zárove dovdl, že helveti na svého faráe krom
štoly ješt zvlášt platí a podle úmluvy potraviny,

chléb, máslo, vejce, med na faru dodávají. Vítzn
si pravil, to že je katolický knz jiným pánem, na

žádném nezávisí, vše mu dává patronát, njaká

vzdálená vrchnost — to jakoby už byl pastýem

ien z milosti Boží a leda biskupa, jednoho ze zá-

stupc apoštolu. Opravdu nepochopoval, pro
mladý pastor tak sebevdom si vede.

Stále se kasal, že se s nkterým helvetským

mladíkem dá do ptky, že jim poví o Chlumeku,

o panence Mariji, o poutech a oekával, že se mu
mezi katolickou omladinou pobídky, posily dosta-

ne. — Ale chyba lávky; jakoby nikdo nedbal, jako

by se to rozumlo samo sebou, že tu helveti žijou

vedle katolík rovnoprávn — jediná hospodyn

asem zabruela — a ta jest také ze Stemošic, od

Chlumeku. Ci by to bylo pravda, že tahle víra

celému kraji jedenkráte panovala — jak tvrdil Mar-

tenický soused a onen staec v chaloupce Lozické?

K nespokojenosti Jiíkové pidala se prudká zá-

vist, když zaslechnul, jak ti kacíští helveti tou

všichni bibli. Starý i Nový Zákon, jak ji mají skoro

v každém baráku a co jiných ješt knih starodáv-

ných, postil a žaltá! Kéž by on to vše sml pe-
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ísti! Tady v Javorov skorém ke knize se nedo-

stane, otcv Nebeklí umí tém z pamti, sám má
takové malé modlící knížky a není v nich ani hezké

íkání. Pro oni mohou ísti tolik knih, ba mají prý

zásluhu, ím dkladnji a více jich peíkají.

A jemu nieho se nedostane! Vi^chytrá na n, vy-

pjí si, aby také vdl, co stojí v knihách kací-

ských. — — A do jejich modhtebny také pjde

s nkterým kamarádem a vyslechne toho divotvor-

ného faráe — však zajisté lépe vejklady nebude

dlati než slavní kazatelé na Chlumeku!

Jedné nedle v lét, byv s otcem ráno na mši

svaté, zašel s Bobšem Popelku, eledínem ze statku

„u Makovských", podívat se do helvetského chrá-

mu Pán. Když vystupoval na kamenné stupn,

vedoucí se silnice k šeré modlitebn, tásly se mu
nohy a zima mu bylo po celém tle. Vzpomnl na

píbh o mládenci Danielovi, který vypravoval a-
sto velebný pán ve škole, kam ze Stemošic cho-

dil; on, Jiík Šmatlán, také octne se ve lví jám —
zdaž vyvázne bez pohromy? Co tam asi uvidí a

uslyší ? . .

.

Ohlížel se na všecky strany, zda na nho lidé

pohhžejí; ale zdálo se, že si ho celkem nikdo ae-
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všímá, všichni šli vážn, veliiíé kancionály k sob
tisknouce, a šlehl-li nkdo zrakem po chlapci, byl

pohled ten ponurý, vyítavý, nikoli bázlivý. VešU

a stoupali po vrzavých devných schodech, jež

vedly na kúr, urený „omladin". Jiík skril se

do koutku a sklonil hlavu, ale zpod sklopeného ela

vše pozoroval.

Jak divn to tu vyhlíží! Opravdu, ani trochu

jako v kostele! Kdež pak Chlumeek — ona se ta

„skrejš", jak se tehdy vyjádil Lozický staec, ne-

dala pirovnati ani k svatomarkytskému koste-

líku. Oltáe, ani kvtin, ani svící tu nemli, na st-

nách místo obrazij visely ern natené tabule a

na nich byla zejmá jakási ísla. Naproti kiiru, kde

se Jiík kril, byl kúr druhý s varhanami, po stran

pi zdi prostá kazatelna a pod krem skorém upro-

sted modlitebny kulatý stl devný, ezbami
ozdobený a jakýmisi písmeny a tvary vykládaný.

Jinak po celém prostoru byly lavice, v nichž po

jedné stran zasedali muži, po druhé ženy. Jiík

stril loktem do Bobše. který sklonil se pes brlení

kru a dívaje se na erné tabulky, ve svém tlustém

kancionále listy pevracel.

,Cák je támle to?" zašeptal, ,,to kulatý; stl,

i co? K emu to je?" „Cák by to bylo inšího,"

navzájem šeptal Bobeš Popelku, „okolo toho sto-

jíme pi veei Pán." Zase prolétlo Jiíkovi hla-
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vou: „Jsou to divní kesané — neklekají ani pi

sv. pijímání, místo oltáe postaví si stl — a hostie

kde asi mají?" Avšak v tom již zazvuely na pro-

tjším kru varhany a všecka shromáždná obec

poala zpívati k zádumiv jednotvárné melodii

z otevených kancionál. Bobeš druhu také pi-

stril svou knihu a ukazoval mu prstem, co zpívají;

Jiík napjat sledoval ádky a poznal, že jsou to

jakési žalmy smutné, žalobn a že obec v nich

pokrauje skoro do nekonena. Mezi tím bloudil

hoch zrakem po pítomných; uvidl hospodáe a

hospodyn z mnohých statk a zase chlapce a

ouky, s nimiž setkával se na valše, když hospo-

dái šel s plátny do mlýna — Panenko Marija, vždy
je pl Javorová na evangelickou stranu!

Spatil také onu boubelatou, hezkou žínku, která

se na nho dívala, když luštil nápis v kamenném

plot, mladou Plíhalku. Vypadala dnes jinak v bíle

naškrobené „lebce" *) s erveným táborem vzadu,

v tmavomodrém špenslu a pestrém frtochu, njak

slavnostnji, ale pece ji poznal.

Když bylo mnoho verš pezpíváno, vstoupil

na kazatelnu fará. V Jiíkovi to hrklo; skoro se

bál, aby ho nespatil a z chrámu nevypovdl.

Vždy sem pišel záken, s úmyslem zlým, aby

•=) Piléhavý epec uzlíkované práce.
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ty kacíe vyzkoumal a pak s nimi lip hádati se do-

vedl. Netroufal si podivati se na; a pak, když tak

konen uinil, pojala jej zase báze. Fará stál

tu s hlavou vztyenou, ruce maje pevn o lem ka-

zatelny openy; postava jeho byla prostední výše,

tvá rys spíše ostrých, což mírnno ponkud rám-

cem bohatých rusých vlas, jež až po šíjí mu krou-

žily, a dlouhého splývavého vousu rovnž bledé

barvy. Peetl z bible nejprve thema; bylo z evan-

jelia o vzkíšení dcery Jairovy. Dokud vykládal do-

jemný píbh ten, mluvil klidn, pak rostl proud

ei, když s doasnou smrtí dcerky knížecí srov-

nával asnou smrt lovka, jehož Kristus uvede

opt v život — ve vný život ducha. Jiík si

v duchu pravil, tak že káží i velební páni na Chlu-

meku, také jim jde e hezky, také oni, mluví-li

o smrti, vzkíšení a život vném, posluchastvo

své rozpláou. Ale náhle pešel kazatel na cestu

zcela jinou ; nachýlené hlavy poslucha se vztyo-

valy, z oí, z nichž prve padaly slzy, blýskalo

vzrušení, váše, vzdor. Poal k mladé nžné dcerce

Jairov pirovnávati víru, jíž byla obec jeho vyzna-

vatelkou. Líil ji krásnou jakou mže býti jen dcera

pravdy, nžnou, jako beránek bílé vlny, láskyplnou

tak, že nepipouštla, aby ubližováno bylo komu-

koli. Zdaž bylo divu, že svtlá dcera Kristova v e-
ské vlasti podmanila si tém všecka srdce? — Ale
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když kvetla kvtem nejlíbeznjším, tu jako mrak

pišla choroba zákená, svatá dcera nebes sklonila

hlavu pod rdousícíma rukama a zdánliv skonala.

I chodili po vlasti ti, kteí radovali se ze smrti její,

ponvadž byla istá, svtlá, kdežto v nich sídlily

myšlenky temné, — a všude vyhlašovali, že zemela

a více nevstane víra beránkova. A místo lásky

usídlilo se ve vlasti pronásledování, místo záe mra-

ky erné. Ale teba že nepátelé svtla a pravé víry

Kristovy vyhlašovali sebe usilovnji, že jí více není,

teba že niili vše, co po ní zbylo, knihy, listiny —
ona jen dímala a probuzení její bylo blízké. Nebo
Kristus picházel; sestoupil v srdce a mysl moc-

ných, vzal za chladnou ruku dcerku spící a pravil

jí: „Vsta a cho." I poala znovu zjevovati se po

vlasti, znovu prýštila z ní lahoda pravdy a lásky —
prchaly mraky, zá osvítila kraj. Ti, již plakali nad

mrtvou, slzy své osušili a plesali a ti, kteí vyhla-

šovali její skon, prchali ped svtlem jejím a zalé-

zali v prokletí, temnotu. Kazatel konil pobídkou,

aby všichni, již milují svtlo a pravdu, cestu urov-

návah vzkíšené dcei Boha nejen v srdcích svých,

ale i k srdcím lidí ostatních, tak, aby všude zavládla

láska, smír, pravé poznání.

S Jiíkem Šmatlánem zatoil se svt; ani ne-

vidl, jak fará se starobylé kazatelny sestoupil,

nevidl Bobše, jak mu v kancionálu ukazuje na
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novou píse. Nerozeznával v ní slov, jen stále ješt

slyšel proud ei kazatelovy, jenž se valil a vzpínal

jako vlnky pes balvanj^ v Cernm potoce. Nevdl,
zpívala-li obec zase tak dlouho, jako prve; když se

poala ostatní omladina rozcházeti, stril jím Bobeš

a Jiík potácel se za ním s vrzavých schdk. Bo-

beš mu cosi šeptal, ale místo odpovdi zeptal se

ho Jiík, jenž e kazatelovu stále v hlav pemílal,

koho to myslil „falá", když mkivil o tch, kteí

chodili po kraji a niili knihy a listiny. „Smejšlím,

že na Jezovity míil," odtušil Bobeš, „ale kdož pak

ví, — stejn tch nepátel víry bylo všelijakejch a

dost." Octli se za ei té na hbitov tsn mezi zá-

stupy; tetka jakási v kvtované loktušce zaslechla

e obou výrostk a pipletla se k tomu výkladem:

„Kdák by to byl, nežlivá pátei Jezoviti? Tam na

Chlumeku ped Lužej mli svj hrad, odtamtád

vycházeli a pálili bible, kde kerou našli. Našemu

prachddkovi taky na ni pišli — bejval ve Zderazi

u Prosee, eše je ve stavení po míst památka,

kde ji skrejval. Ti to umli! Málo co 'im ušlo. Je

to diu slyšet, když staí vo tom hovoejí." Jako

blesk kmitl Jiíkovou myslí obraz vnitku koste-

líka v Janovikách, s jehož sešlých stn shlížely

ponuré tváe bývalých pán Chlumecká. Tedy oni

pálili knihy — a ten helvetský fará pravil, že byli

nepátelé svtla — a pravdy
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Dostal se na silnici, ani nevda jak a kráel

zvolna s Bobšeni Popelku ke statku. Když již se

rozcházeli, pravil Bobeš druhovi vítzn: „Umí ten

náš pan falá dlat krásnou vejšplechci — co? To-

rnule se kolem do kola žádnej nevyrouná! Jeho

mže poslouchat evandlík, katolík, žid nebo tá
mahometán — každikýmu se to líbí! Šak na na-

šeho ti zvostatní vrej" — nejsou spokojeni, jak vej-

klady dlá — ale dvojctihodný pán nedbá."

Toho dne Jiík Šmatlán obdu mnoho neudlal.

A pece byly mísy, které maminka*) na veliký stl

v rohu nosila, vrchovat naplnné, polévka byla

s drcením a krupiný svítek s omákou koprovou

leskl se žlut jako zlato. Všichni chut lžící do

mísy sahali a sousta co nejvtší lovili, jen mladší

Šmatlán váhav k jídlu se ml. I hospodyn si

toho všimla, když konen ke stolu pisedla. „Nch-
de se's uhnal?" uhodila na chlapce písn. „Kdák's

chodil?"

„Vono ho, maminko, ani v kostele vidt nebylo,"

podotkla prostoece Maka, mladší dveka, která

mla na Jiíka svrchu, protože se jejího nadcházení

nikdy všimnouti nechtl. ,,A dom šel s Bobšem

Popelkovým, s tím helvitem."

Hospodyn písn pohlédla na Jiíka, ale ten hned

*) V nkterých vesnicích Poliská íká eládka hospo-
dám „tatínek" a „maminka".
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podle pravdy povdl: „Byl jsem se s Bobšem po-

dívat na jejich kostel a pišlo mi tam mdlo."

„No, kdák by neé?" hnvala se hospodyn. „Ta-

ková je to oura šeredná, vokýnka do ní jako dla

a celikej tejde duše živá v om nejní. Potomej

chdyž v tu boží nedli ho voteuou, je tam jako

v krypt. No, m by tam za vlasy nedostal — a

co ty, chlape, tam lezeš?"

Jiík se zapálil nad spravedlivou dtkou; chvíli

neodpovídal, pak koktal: „Jenomej tak, chtl sem

vedít, kerak to tam vyhlíží." Jak mohl by hospo-

dyni ped veškerou eládkou íci, že šel ty kacíe

vyzkoumat, aby mohl je lip pehádat a obracet?

Vždy byl by musel podle pravdy dodati, že nyní,

když tam v modlitebn byl, jest k tomu ješt mén
schopen, než díve! Což nevyz^Val onen knz ka-

cí hd, aby hledal pravdu a svtlo, všude mu
razil cestu? A on Jiík tolik vždy po pravd tou-

žil

Písná hospodyn poznávala, že hoch není svj,

sedl tu stále smutn. „Jdi si na strop lehnout,

chlape, prospíš se z toho. Na požehnání dnes ne-

cho," pravila nad obyej laskav.

Ale Jiík na strop si nevylezl; na míst toho

rychle pešel silnici a zamíil, obratn mezi cha-

loupkami se proplétaje, ke kamenitému lesu, který

stoupal po stráni hned za statkem kdysi Kuero-
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vým s plotem, utvoeným z balvan žulových.

Plíhalova sedla v zahrádce pod lomenicí na lavice

již bez epce, jen v šátku a užívala nedlního klidu.

Když ji Jiík pozdravil svým obvyklým „Pochvá-

len Pan Ježíš Kristus", pívtiv se na usmála.

Snad jej vidla v chrámu Pán, snad se jí líbilo, že

tam zavítal — — Snad také její úsmv zval jej

k rozprávce, o tom, jaký na nho vše uinilo do-

jem

Ale hoch letmo jen na ženu pohlédl a již nkolika

skoky byl mezi stromovím. Stoupal, až došel

ohromného balvanu ze skupiny skal vysedlého a

uvnit ponkud vyhloubeného, jemuž vesnické dti

íkaly „koár". Obratn vyšplhal se nahoru a usedl

pod svislou kamennou stechu. Chvíli naslouchal,

jak ptáci kolem cvrlikají, díval se na mušky, tan-

cující v paprscích odpoledního slunce, které tu a

tam spoe stromy se prodíralo, ale pak jen a jen

vidl ped sebou dopolední výjev a slyšel kazatele.

Jeho hlava tžce dopadala na ruce, když mermo-

mocí chtl vybádati, v em pece ti kacíi-helveti

chybují a se rouhají. K Boží Matice a k svatým

se nemodlí, oltá nemají ani obraz ani kíž, jak

se na pravovrné kesany sluší — to je pravda.

Až s Bobšem zase na valše se setká, ekne mu
o tom. Ale v Pána Boha a v Krista Ježíše ví —
pro jen tetka-hospodyn jim neznaboh pezdívá?
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A V jejich knihách taiíé je o Bohu a Spasiteli íkání,

— sám se pesvdil. A Jezovité-pátei jim knihy

brali a pálili — takové zbožné knihy! Vidl ve

vzntlivé své mysli jejich temné zamraené podoby

sestupovati ze zámku na Chlumeku a putovati po

vesnicích. Ml stejné pro, když tehdy v Dolech

se jich hrozil. Páliti knihy! — není pknjší vci
nad knihu.

Nejhloubji mu v srdci utkvl kazatel. Již po-

chopoval, že kráí s hlavou vztýenou, skorém

hrd. Byl bojovník za pravdu, — ach, on, Jiík

Šmatlán také by jím chtl býti! Bolelo hocha jako

otevená tlesná rána, pomyslil-li, že kazatel jest

nedobrý kesan, kací . .

.

Ale snad ani není! Bobeš pravil, že káže pro

každého — ostatní knzi že tak nemluví, že na

nho proto vrí. I pemlouval se hoch, ti že jsou

kacíi, neznabozi, fará že je opravdovský sluha

Boží, pravý prorok!

Javorovský fará ml v oblib konati po okolí

dlouhé procházky; zacházel do boin po stráních

roztroušených, vystupoval na nejvyšší body a roz-

hlížel se po hlubokých údolích a ddinkách v nich

skrytých, aneb sledoval bh horských bystin, jež

zde pes skaliska se valily, zde opt v kamenitých
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mlinách oku se tém ztrácely. Poslední dobou

na svých pochzkách, zvlášt za asu veerního

asto se setkával s hochem prostední velikosti,

ostrých, ale iperných rys, jenž vždy mlky po-

zdravil a do nho své planoucí zraky zabodával.

2e není z malé obce jeho, vdl najisto; tch svých

devt set oveek v Javorov a v ostatních blízkých

vesnicích roztroušených znal mladý fará dobe, —
ale ani mezi katolíky nevídával chlapce, jenž si

k nmu vedl zpsobem tak nápadným.

Až pak se dovdl, že hoch pišel sem s otcem

odnkud za Luží, že bydlí v pazderce erve-
ných, s nimiž pijdou do pízn; oba že dlají o poh

i za „vetatem", zvlášt hoch že je v tkalcovin

šikovný, díve že na statku dlali jen plátna, nyní

i barchet do Poliky vozí. Také farái lidé pravili,

že Šmatlánové, starší i mladý, hrozn drží na pouty

a že neustále vypravují, jak to bývalo na Chlume-

ku, jaké tam drželi modlení, poádali proceství.

Mladý pastor nijak si srovnati nedovedl tyto po-

vsti s chováním chlapcovým; vždyf nkdy se

zdálo, jakoby knzi pímo nadbíhal

Nadešel podzim; Javorov poal se piodívati

onou neskonalou nádherou eských horských kon-

in, jichž pozdní jaro bývá nevlídno a chladno, léto

pak zachmueno astými lijáky a bouemi. Listí

buk zvolna nabývalo odstín rudých, jasany z i-
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Sté jasné zelen pecházely ve zlatou žlu; podél

cest zrály na jeábech šarlatové plody, ptactvo

hojn k nim pilétalo a na nich usedalo. V boinách

zem pokrývalo lesklé brusiní, promíšené ržovými

hrozníky i podzimní kvty, na lemu lesík a tam,

kde nakupena kamenná tíš, plazilo se ve fanta-

stických zátokách svží ostružiní s dozrávajícími

plody. S luk skorém všech odvezena již otava, i vy-

rážela z pdy poslední bledá kvítka; voda v potocích

a studánkách byla iiezkalena, prhledná a rovnž

istý byl vzduch, jenž pipouštl dalekému rozhledu

a v nmž temná zele jehlinatých strom a sytá

hn zorané pdy jevila se ješt plnji, zetelnji.

Slunce po celý den, nerušeno mraky, oblévalo lad-

nou, vlnící se krajinu, v asný veer sestupovalo

v rudém západu a postoupilo modrou oblohu nád-

herné mléné cest a stm tisícm velikých, jasn

záících hvzd.

Jednou z veera v polovin záí zašel pastor

do osamlé boiny, jež nla nkolik set krok nad

helvetským „Domem Pán" a kolem níž stoupalo

se na ,,Vysoký vrch". V lese bylo již skorém temno;

ale vesnice se svými dvma kostelíky, statky na

stráních a baráky v údolí pi potoce, byla potopena

dosud v zái odcházejícího slunce. Mladý knz pro-

cházel se po lesíku semo tamo a jen chvílemi v pe-

mýšlení zastavoval se u ady dolík, i pod hust

3
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napadalým jehliím znatelných. Byly to dle uri-

tých zpráv hroby evanjelík a v boin bývalo po-

hebišt za as, než zízen hbitov kolem modh-

tebny tam dole. Chvílemi vycházel pastor na lem

lesa; i vidl, jak dosud lidé vracejí se s pole a jak

na úboí boiny, tam., kde se sklání k bahnitému

úvozu „potkm", pase kdosi dobytek. Neroze-

znával ihned kdo to; ale když krávy erné i stra-

katé blížily se k lemu lesa, pišoural se k nim

i pasák, a tu knz zpozoroval, že to lovk mladý,

ješt skoro hoch. Vzpomnl si, k bývalému „krcho-

vu" že piléhá ervených role, — a poznal i po-

hnka, mladého tkadlce od Luze. Zašel zase do lesa

a zase po chvíli octl se na pokraji, pasákovi tváí

v tvá. Hoch se zapálil, mlky strhl s hlavy svj

starý kašket, upel zrak do zem a s místa se ne-

hýbal, jen chvilkami okem po krávách mrskl, ne-,

vzdalují-li se mu. Byl bos, košili ml notn usmo-

lenou, u krku rozhalenou, spodky z hrubé látky

režné staženy v pasu emenem, plátná halena o po-

trhaných výložkách a kapsách nebyla patrn na

nho šita, jen tak na hochu visela.

Když se nehýbal a mlel, zdálo se farái, že

eká snad uctiv njakého oslovení, i prohodil:

„Ty's ze statku ervených? A pišeFs s otcem od

Luze? Jsi tu již dlouho?"

Jiík zapálil se znovu a hlasem skoro se tesou-
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cím odpovídal, stále oci odvraceje: „Vod Romic

v tamle tej pazderce vostáváme. Panímáma er-
vená je tátova sestcnice; vona ze Stemošic po-

chází a my taky mli tam chalupu."

Pastor usmál se dkladnosti hochov. „Stemo-

šice?" vyptával se ho dále. „Kde jsou?" „To dyž

se de vod Luze jako k Voleticm zstanou na

právo." „Jest tam kostel, škola?" „Niehož nic ta-

kovýho tam nejní; patili jsme k Repnickej fae a

škole, do kostela chodili jsme do Luze, a taky na

Chlumeek." ,,Tam jsou pouzí katolíci, pravda-li?"

„V Lozících je modlitebna," pravil hoch a hlava

se mu zatoila vzpomínkou na tehdejší spor se

ženou a starcem. Te tu hovoí s faráem tch „ka-

cí". Kdyby ti tam to vdli — jak by se mu po-

šklebovali!

„Byl jsi nkdy v Lozickém ,.domu Pán"?" vy-

zvídal fará. „Nichdá sem v žádnej modlitebn ne-

byl, až tady."

Knz se podivil. „Ty's byl v našem chrám?
Jak to?"

„Byl jsem se podvat s Bobšem Popelku —" ekl

hoch váhav — ale pak si dodal srdce a doložil: „Já

tuze rád poslouchám vejklady . .
." Nyní bylo na

farái zardíti se; vdl, že slovem svým dobyl moci

nad nesíslnými srdci — patrn vnikla povsf o nm
i mezi jinovrce, že tento hoch šel jej poslechnout.
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Díval se na nho nyní s vtší úastí a hádal v du-

chu, jaké to asi bylo kázání, které tento odchova-

nec Chlumecká vyslechl.

Jiík Šmatlán poodešel za kravami a sehnal je

opt s mezí na kraj lesíka. Pál si v duchu, aby

„falá" dále s ním rozmlouval, aby mu poskytl pí-

ležitost íci — on že též, — už dávno! — hledá

pravdu. Když je ml pohromad, trpliv ekal, až

se knz vrátí se své obchzky kolem lesíka. „Kdy

to bylo?" otázal se pastor, došed hocha.

,,Byl vejklad vo Jairovej céi, vo víe, která

z mrtvých vstala, vo Jezovitech, co pálili knížky."

Naivní definice hochova faráe ihned uvedla

k vdomí, co asi tehdy vyslechl, „Ba, žel Bohu,

spálili jich tisíce tisíc. Ale všecky pece nespálili;

dosti jich potomstvu svému uchovali naši otcové,"

dokládal fará živ. ,,Naše šlechta eská Jezovity

v tom utvrzovala, hrady jim stavla, — i ti Slava-

tové tam nad Luží na Košumberce, jednou slou-

pové víry bratrské, jim pomáhaU. A pece pišel

i den pádu jejich. Tma zašla, svtlo zvítzilo."

Hoch pil do sebe slova faráova jako žíznivec spas-

nou vodu; to znlo zase jako tehdejší kázání, to

osvtlovalo znovu píbhy z jeho rodného kraje.

„Je vo tom áký íkání v knížkách?" zeptal se

dychtiv, zcela zapomínaje, že mluví s mužem té-m cizím, nad sebou postaveným.
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„Djiny eské vlasti mnoho vypravují o nevrné
šlecht, o pronásledování církve eskobratrské, —
a také o pýše a pádu tovaryšstva Ježíšova sepsá-

na knížka nejedná."

,,Ráil bych ich prosit, dyby mi ákou takovou

kroniku puili — tuze rád bych se vo tch starejch

asech doet."

„Umíš ísti?"

,,UiTiíni a dost zerstva na knížkách íkám. Už

sem ich peíkal sílu: životy svateich, vypravování

vo Chlumeku, nebeklíe, kroniku vo Jenoéf a vo

lot roj Góloj —

"

Knz se zamyslil. Nevytou mu v obci, že tohoto

mladého katolíka odvracuje od víry jeho rodi a

píbuzných? Ale hoch je patrn bystroduchý, —
sám vybere si z knih pravdu — nebude jej pe-

mlouvati, jen poskytne mu trochu duševní potra-

vy „Dám ti knihy nkteré, — pij si na faru,"

pravil po hodné chvíli.

Jiík Šmatlán se zarazil. „Kerak bych se moh'

vopovážit do fárskejch pokoj, — a nepatím tam,

Ssem na druhou stránku," *) koktal.

Fará pochopoval jeho nesnáze. ,, Budiž; zahléd-

nu-li tebe, až nkdy pjdeš kolem hbitova, dám ti

knihu." Jiík vrhl se ke knzi a chtl mu políbiti

*) Jiné vir>'.
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ruce, jak iníval „jemnostpánovi"; ale mladý pa-

stor uschoval ruce na zad a usmáv se na hocha,

ubíral se podél lesa výše k „Vysokému Vrchu", jenž

byl ješt ponkud ozáen, kdežto Javorov haUl se

již ve stín.

Jiík díval se za odcházejícím, a pak jakoby vy-

sílen dojmy klesl do mechovité trávy pod krajnými

stromy. Podepel si hlavu rukou. Jaké to as bude

tení? A pjí mu je ,,falá" opravdu? — nezapo-

mene? Jak to jen udlá, aby se asto kolem fary

a hbitova ocitl? Dumal tak usilovn o tom, jaké

budou ony kroniky, že ani nepozoroval, jak krávy

jsou každá jinde; teprve když pozdvihl tžkou

hlavu, všiml se. Co by asi tetka íkala, kdyby jej

vidla? Rychle vyskoil, na krávy zahoukal, za

rohy i etzy je pivlékl a pak, oddáliv se od lesíka,

„jCervenejch cestou"**) vedl je do statku. Poml
dosti strachu, že jej nkdo s ,,faláem" u boiny

vidl hovoiti. Ale nikdo pi veei nieho mu ne-

vyítal, ani zlá Maka. Umínil si, až knížky dostane,

že nikomu, ani otci, je neukáže, aby snad je nese-

brali a falá o n nepišel. Ml by to za svou do-

brotu pkné „Zapla Pánbh!"

*) Cesty široké mezi jednotlivými poli, „drahá", zovou
se po majetníku nejbližší role nebo statku, k nmuž vedou.
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Jiík Šmatlán, „milovník pravdy", pojednou stal

se tajnstkáem, poal se petvaovati, skrývati,

užíval vytáek — a to vše jen pro knížky, které

mu pastor u boiny slíbil. Za dne ovšem málo kdy

podailo se mu ze statku se vytratiti. A bylo po

žních a vymláceno, pece byla ješt leckterá práce

na poli i doma: kopaly se poslední bandory, dlala

se sekajna,*) a byl-li neas, musel hoch sedti za

vetatem, panímáma ervená byla na tuze písná,

aby snad hospodá neekl, že si z pátelstva dva

darmochleby do statku pibrala. Ale jakmile nachy-

loval se veer, hledl za jakousi záminkou do pa-

zderky se uchýliti a odtamtud, ošplíchnuv si trochu

tvá a ruce, rychle plížil se, ukryt jsa stíny stromij

meze lemujících, za evanjelickou faru a hbitov;

kril se za ze, vždy za chvíli vyhldaje, zdali snad

pastor nevychází na zadcích a neubírá se vzhru
k boin a Vysokému Vrchu. Cekal trpliv a n-
kolikráte odešel s nepoízenou. Fará svého slibu

sice nezapomnl, ale za pozdního chladného ve-

era málo na procházku vycházel a vyhledávati

hocha na zda bh se mu píilo.

Až jednou farská dveka vyzradila, že se tu

z veera vždy njaký chlapec potlouká; chodila na

hbitov trávu vyžínat a nejprve jej mla za bílé stra-

*) ezanka,



40 TEREZA Novákova:

šidlo, ale pak poznala, že jest to hoch v režné kazajce

a spodcích. Fará se domyslil, že to mladý tkadlec

z ervených pazderky; píštího dne, když dlel ve

své kancelái, vzpomnl na hocha, vyal ze sto-

janu knihami naplnného populární nástin eské
historie a slíbil sob, že na veer za faru vyjde.

Nalezl tam Jiíka za zdí pikreného a hodn zkeh-

lého; dostavovaly se již první mrazivé noci. Když
mu knihu podával, ka, že se v ní dote o starých

asech, hoch se mu hnal zase po ruce. Pak poal

prohlížeti knihu, byla prost vázána v dektue skvr-

nitým papírem polepené se silným hbetem. „Je

to z tch knížek, co páterm Jezovitm ušly?"

ptal se Jiík, knihu neustále obraceje. ,,Ne; tato je

sepsána za našich as; staré tisky, které se zacho-

valy, jsou vzácné poklady, ty jsou uschovány

v museích aneb je rodiny ukládají jako památky a

cizím nepjují," vysvtloval fará. Hoch ukryl

knihu pod kazajku, aby ji rosa nesmáela a se slovy

„Požen dkuju, jemnostpane, — až i peíkání,

na fáru i pinesu," odcházel rychlými skoky podél

hbitovní zdi ke své pazderce.

Starý Šmatlán již došel ze statku a dojídal n-
kolik bandor, které si od veee pinesl; svítiti ne-

bylo v pazderce zvykem, hospodyn to nerada vi-

dla, bála se, aby se louí nkde nezatrousilo. Jen

nkdy, v nedli a ve svátek, rozžíhal Šmatlán lampi-
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kii, petrolky tehdy ješt nepanovaly. Starý zeptal

se hocha jen: ,,Chde's chodil? Dyf je tam mráz a ses

bosej!" Sotva vykav vyhýbavé odpovdi ho-

chovy: „A jenomej tak, po drahách sem chodil, bylo

ve statku temno,"*) již vstal s lavice, klekl k lžku

a pokižovav se, poal se zdlouha modliti. Šmatlá-

novo lžko byla malovaná postel, kterou si ze

Stemošic pivezl a na které již leckdes pestré kvty
parou oprýskaly. Byla vyplnna širokými deska-

mi,*'*") ídce nasypaným slamníkem a nkolika pytli

— pein Šmatlán neml, ty nechal dcei do „vej-

pravy". Spával na tomto nuzném lžku dobe, jsa

vždy na smrt utrmácen. Jiík niusil se spokojiti

s lavicí a halenu stoil si pod hlavu; jen nkdy
v „zejme", když tuze mrzlo, spával s otcem „na

postýlku".

Když si starý podruh lehl, usedl Jiík na lavici,

ale ke spaní se neml. Po oku rozhlížel se po nuzné

sednice a pedl myšlenky o tom, eho asi dote se

v knize. Byl to kout vru chudý, postrádající i nej-

skrovnjší pée ženské ruky. Police vedle postele

byla skoro prázdna, ta naplnila se jen tehdy, když

si Šmatlán pinesl skrovný svj vejmnek ze Ste-

mošic. Kamna byla z hlíny splácaná, jindy, když

*) Dusno.

*•) Prkny.
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ješt leny se tu tely, tu nebývala, stolu Šmatlán

neml, jen truhlu si pinesl a pkný lenoušek, jehož

hoejší tvrdá ást byla z hlav dvou orlic sestrojena.

Ve své trplivé povaze již dávno se s tím smíil,

že on, bývalý v kraji chalupník, tak pošpatn nyní

ostává, — „dával všechno na Pána Boha" a ješt

si liboval, „že tekom nemá starost vo dan ani

vo vejkup roboty". Ale Jiíka pálila ta nespravedl-

nost, že z vlastní chalupy pesthoval se do paz-

derky; íkal si, že tomu nemla Panenka Marja pi-

pustit, aby oni, Šmatlánovi, takhle v nic pišli, že

se mla za n pimluvit . . . Nikdy sem žádného ka-

maráda nevodil a ml-li trudné myšlenky, zdávalo

se mu, že jej strop dusí, že tu bydlí jako liška v pe-

lechu.

Dnes neohlížel se po sednice, ponvadž chtl

vystihnouti všech jejích vad, nýbrž proto, aby vy-

našel si místo, kde by bylo nejlépe skrýti knihu,

faráem mu zapjenou. Vru, ani takového tu ne-

bylo! Nezbude, než uschovati ji na strop, za po-

vály. Vida, že otec tvrd spí, vstal s lavice, pi-

blížil se k truhle a vyal z ní žlutý žakonový šátek,

který nosíval nkdy ve svátek na krku; do toho

knihu zabalil, ze sedniky se vyplížil a po žebíku

hbit na strop vylezl. Rovnž tiše vrátil se pak

k otci; chvíli tšil se, leže s pimhouenýma oima
na lavici, jak hned píští nedli do lesa si zajde a do
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tení se pustí, — pak pipadlo mu, jaké asi jsou ony

knihy, které Jezoviti pálívali — jaká v tch je

obsažena pravda — a pro je lidé chovají jako vzác-

né poklady? Zdali pak se jich kdy jemu dostane?

Naskytlo se ješt nkolik pkných nedl a svát-

k, kdy bylo Jiíkovi lze, po požehnání do lesa za

bývalým Kuerovým statkem vybhnouti a tam za

posledního denního svtla ve tení se pohroužiti.

Peetl knihu první, aniž co na nho se prozradilo,

i druhou od faráe dostal, zase o djích za minu-

lých dob se sbhších. Líbilo se mu to „tení" velice,

již lecemus porozuml, jak to bývalo s pedky

i s tou „bludnou vírou"; jen to jej mrzelo, že tam

o rodném jeho kraji, o Chlumeku a Luži bylo tak

málo. Až konen pece, ta o veliké poprav pánii

na Staromstském rynku, nad kterou tolik se na-

plakal, pišel na jméno Diviše Lacemboka Slavaty

z Chlumu a na Košumberce, pána nad Luží. Ml
nesmírnou radost a skoro toho pána ml radji než

ostatní, akoli tolik nevytrpl a tak hrdinn ne-

umel. Zdálo se Jiíkovi, že jest to jako starý zná-

mý, že mu více náleží než ti druzí . . .

Brzo po poledni na svátek Všech Svatých

ubíral se s knížkou v les a proplétal se skalami na
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svtlejší místa, drže „kroniku" v ruce; domníval se

právem, že je v lese zcela sám, — bylof chladno,

skoro mlíiavo. A tu z nenadání vrazil na mladou

Plíhalku, která zde své dv kozy napásala a pi tom

nši*) sesbírávala. Byla jen tak ve „všídním" šat,

na hrubé košiH s taclemi mla obstarožný bruslíek,

mezulánku též již velmi sešlou, na nohou punochy
bez chodidel. Pravda, u nich, helvit, dnes svátek

nebyl.

Jiík dal pozdravení; Plíhalka pívtiv na jeho

„Pochválen Pan Ježíš" odpovídala „Dobrej kvíe-

rek" a hned zvdav se tázala: „Cák to máš za

tení, — cák i v lese na knížkách íkáš jako iíákej

mnich?"

Mladý Šmatlán knihu již skrýti nemohl, a do

vysvtlování se mu také nechtlo. Mlel chvíli, ale

pak si pipomenul, Plíhalka že hospodám jeho

nic nevyzradí, že s nimi nebývá,**) že bude zajisté

státi pi farái a jeho jednání schválí. „To mi pan

falá z vaší fáry puil kroniku — Já jenomej v ne-

dli a ve svátek mám na íkání kdy — a tak si do

lesa vyjdu, abych ml ticho," vysvtloval jí hoch

a chtl odejíti.

Ale žena zase dále se vyptávala. „Jaká to kníž-

*) Otep roští.

**) Nemluvívá.
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ka je? Stará stejn nejní, áko tuze zachovale vy-

hlíží — to naše knížky sou inší!"

„Pan falá hovoil, že ty starý knížky, co ušly

páterm Jezovitúm žádnej nepuuje, že jenomej sou

pro památku."

Plíhalka se usmála: „On dvojctihodný pán taky

každýmu vo tom neekne, aby z toho nco nepošlo,

— ale je tch starejch kronik, postili a žaltá ešc
mezi lidma dost a dost!"

,,Pkn vás prosím, pamámo, co v tch sta-

rejch knížkách asi stojí psáno, že na to páni Jezo-

viti tak vreli?"

„No, je v nich ledacos," odpovídala Plíhalka

táhle, „to se nedá jenomej tak povedít. Seš-li toho

tení žádostivci, pindi k nám kerejsi de, po mým
otcoj ich zbyla síla, i mj ich ml kolik na ímse."

„A cák pantáta Plíhal, — cák by ek' . ,
." Mladá

žena se zarazila. Vzpomnla, že je muž nevlídník

a že by tohoto mladého katolíka asi nerad v chalup

uvidl. „Stav se tá, až kolem našich do lesa pudeš,

já kerousi knížtiku, co mám po otcoj, vyhledám

a pes plot ti podám, aby nám z toho nepošlo mrze-

ní." Jiík ochotn pikývl hlavou, ale pak podíval

se k obloze, jako s bázní, že se mu zatemní, odvrátil

se od Plíhalky s rychlém „Bute tu s Pámbíkem",
a pádil dále po strm pšin, by dostal se do vyšší

ásti lesa. Ani již se neohlédl; za to žena dlouho
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za ním se dívala. Jaký je ten Šmatlán moudrý a

tení dychtivý, jako njaký študent! Kdyby nebyl

tak chd, moh' by se stát faláem, pánem. A jak je

mrštný a hezký! Takové má blýskavé oi tmavé,

nos pkn ohnutý, zuby isté a co vlas hustých,

hndých! Zalíbil se jí hned poprvé, jak se kolem

jejich baráku poal míhati. Vzdychla, vzpomenuvši

na svého muže, jenž se mu ani trochu nepodobal —
jenž vždy tak vážn se kabonil, — a byl také již dosti

stár . . . Vlastn býval kamarádem jejího otce a

když se z vojny vrátil, všecek jsa utrápen tou svt-

skou Sodomou, jak íkal, zase k soudruhu do-

cházeti poal. Tu spolu ítávali, mudrovali, marnost

svta odsuzovali, — až se jich mladá holina bá-

vala. A pak, když Plíhalin otec zemel a nic po

nm nezstalo, než knihy na ímse a trochu haram-

pátí — baráek jeho byl všecek zadlužen — nabídl

bývalý voják mladikému sirotku, že si ji vezme.

Holce se nelíbil, spíše se ho strachovala, — ale —
byla by musela do služby a do té se jí nikterak

nechtlo — ráda by se byla dobe mla, sedala ve

vlastním. Spolkla hokost, že bude míti muže star-

šího, zamraeného — a šla k zadání na fáru . . .

Snášeli se spolu, nebylo u nich slyšeti vády, ale

také poskrovnu rozprávky. Každý dlal svoje na

poli, neb v zim doma za stavem; bylo-li kdy, se-

dal Plíhal za svými, i po tchánovi zbylými knihami,
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etl polohlasn aneb nkdy i nco žen peetl. Ale

to Plíhalku netšilo, — nevrhla se po otci, postilly,

žaltáe a kroniky byly jí hezkou památkou, ne však

potšením. Ješt že z bible si tu tam nkterý pí-

bh peetla, — avšak to musel býti zvlášt zají-

mavý — o mladé Ruth aneb o Davidu a Goliášovi

a žen Uriášov, o krásné Esthee . . . Byla by ráda

chodila mezi sousedky, na jarmarky do Poliky a

Jimramova — le do toho se zase muži nechtlo;

nenávidl svtskou marnost, která již na vojn se

mu zprotivila, styk se sousedy, natož s cizími lidmi

nevyhledával. Bylo mladé Plíhalce v chalup u lesa

nkdy dosti teskno, ba protivno; toužebn vyhle-

dala ze zahrádky neb ze sednice, vysk3'tne-li se

kdo kolem. A Jiík Šmatlán mihl se tehdy vru jako

kus svžího mladého života — — a zase, a za-

se Cekala v odpoledne Všech Svatých v lese

skorém do veera, zdali zase tudy domii pjde,

pišla do sedniky k udivenému muži všecka

skehlá. Hocha se nedokala, vrátil se jinou cestou.

Když se veer Plihal dlouho a obadn modlil, blou-

dily její myšlenky nepozorn; znova a znova se

ptala, zdali hoch pro slíbené staré knížtiky u plotu

se staví?
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Hospodyn „u ervených" ím dále, tím pevnj-

šího nabývala pesvdení, že to s bratránkovým

chlapcem, jejich pohonem, není v poádku, že už

od léta není svj. Ne snad, že by dosti nepracoval

a se po krmách a muzikách toulal; narobil pes
zimu a asné jaro, dokud ješt práce na poli ne-

bylo, tolik plátna a barchetu, že mu dveky ani

nestaily špulovat, ba pemlouval „maminku", aby

ješt jeden stav postaviti dala, že se piuil, jak se

dlá „široký". Selka na to nepistoupila, kouc,

u nich že se kalcovina provozuje jen v zejme, že by

jim bylo hanba chalupníkm a baráníkm vejd-

lek brát, ale stejn Jiíka pochválila, jak je dbalý.

Nelitovala, že Šmatlána s hochem do pazderky

vzala; jen by byla ráda tomu na kloub pišla, co

se s hochem dje, V zim tém každého veera,

jak devátá pešla a i ve statku všichni ulehli, za-

blýsklo svtélko v pazderce za sadem a blikalo tam

dlouho do noci; kdykoli se hospodyn vzbudila, vi-

dla je tam pláti. Zeptala-li se po tom bratránka,

pravil jí tento, že niehož nic neví, že usne jak do-

lehne a když se asn z rána probudí, Jiík že vždy

na lajci dospává; sám že oleje do lampiky neku-

puje, ani louí nepálí — snad že chlapec z vlastní

kapsy — — Nikdo neml ovšem tolik píležitosti

pozorovati, jak divn si hoch pi práci vede, jako

panímáma, která tém celý den kolem kamen se
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tcila, nádobí ošplíchovala, a pak na kolovrate

pedla, kdežto pantáta jezdil po trzích s obilím,

k ezníkovi s telátky, chodil do lesa a leckdy

i s flintou si vyšel. Hospodyn dobe vidla, jaké

má Jiík, patrn po tom noním bdní, horené oi,

jak je zamyšlen, nemluvný a nevšímavý. Kdežto

díve na vše, co se kolem nho dlo, pozor ml a

o Chlumeku, Luži a Košumberku tolik vyprávl.

A nyní, když pišla e na ona místa, na pouty a

proceství, vždy se zarazil a ve tvái zapálil, jakoby

tžký hích na srdci nosil. S omladinou na pastv
málo kamarádil a kdežto všecka chasa chodila na

kázání a na velkou, Jiík kril se vždy v temném
kostelíku o ranní mezi babikami a panímámami,

jež mly pak ped polednem s vaením práci. Aby
se tak na rozumu byl popletl, — takový iperný
chlapec!

Také Maka, dveka, „maminku" poštívala, že

ten Jiík dlá, jakoby ml v hlav motolici; a pak

když jaro nastávalo a lidé zase více „po venku"
se ukazovali, vítzoslavn pinesla zprávu, že po-

hnek opt chodí s Bobšem Popelku ze statku od

Makovských a to svoje podivínství že má asi od
Plíhala pod lesem, toho zarytého helvity, vidlaf

jej prý s ním a s Plíhalkou na mostkách státi a také

jiní jej vidli!

Jak to panímáma uslyšela, oste na hocha uho-

4
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dila, jak si troufá s takovým zarytcem se spolo-

vati, jenž jí, hospodyni, když ji potká, ani pozdra-

vení nedá a jako upír na každého kouká? Skromný

jindy Jiík skorém vyjel, Ph'hal že je lovk spo-

ádaný, svta zkušený, z vojny ledacos vypravovat

zná, že mu ekl, aby se k nim pišel podívat —
pro by nešel? Mají tam knih sílu a pjovali mu —
on že je nauený hned v Luži hodn na knížkách

íkat, — sám si jich koupiti nemže, — krejcaru

nikdy nemá — a tu již vypukl ve vášnivé slzy.

Panímáma se zarazila, vzpomnla, že hoch

opravdu za stravu a velmi skrovný groš jim slouží

a pracuje, že na ržích ustláno nemá — a jaká by

jeho pracovitých rukou byla škoda ! Hned sle-

vovala, nic že proti tomu nemá, zajde-li si k po-

ádným lidem na slovíko, jenom že Plíhal pod le-

sem pro upímného katolíka za kamaráda se ne-

hodí, snadno že by jej mohl pemluviti na druhou

stranu a taky že je tuze starý ... Na tuto e Jiík

již ani slovem neodvtil, osušil slzy rukávem, vzal

hráb a šel na sad žlutého listí na stlaní shrabovat.

Hospodyn toho nepozorovala, jak pod sklopenými

víky mu divn zablýsklo.

Maka, dveka, kdyby byla hocha usilovnji

špehovala, ne jednou, ale kolikráte byla by jej s Plí-

halem na mostkách a ješt astji v malé Plíhalo-

vých sednici zahlédla! Mladá chalupnice marn mu-
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žova hnvu se obávala; když poprvé ji zastihl, jak

hochovi plotem knihu po otci podává, ponkud se

mrail a mu nedvoval, ale pak se ti dva vášniví

tenái tou mrou sblížili, že nebylo skoro nedle,

aby si alespo na chvilku nebyli pobesedovali.

Plíhal hochovi etl místa v knížkách zvlášt mu
milá, vykládal je po svém zpsobu a pak obyejn
knihu liochovi stril, aby si to ješt lepe peíkal

a také o tom uvažoval. Nebylo pak divu, že paní-

mám.a Cervenejch v pazderce tak dlouho do noci

svtlo lampiky blikati vídávala; Jiík si pi ní nad

ádkami hlavu lámal, jak by píští nedle zkuše-

njšímu a moudejšímu chalupníkovi o nich pro-

mluvil. Dosti asto vzpomnl si Plíhal, chvále nade

všecko víru svoji, na píbhy, jež slýchával od své-

ho tatíka i dda a od ženina otce, jak lidé katolíci

nahodilým tením starých zachovalých špalík
aneb míst z bible byli k jinému pesvdení pive-

deni. Vypravoval o sousedu, jenž rozevev bibli

utkvl na míst K Židm 9., 28., kde stojí: ,,Kristus

jest jednou obtován", a tak pišel k rozumu, že

není žádných obtí ani ne ve mši svaté; o jiné hor-

livé poutnici, které biskupa Komenského „Praxis"

do ruky padla a ji pesvdila, že ty zakázané knihy

nejsou ani ohavný ani bezbožnj^ Jiík za tchto

výklad zapadal do nejhlubších nesnází, mráz jej

obcházel, neuritá tesknota se ho zmocovala . . .
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Mnohem radji byl, když Plíhal o císai Josefu vy-

kládal; jako voják prošel Rakousko kížem krážem,

i vypravoval, kde jaký jeho obraz, jeho pomník

vidl, co povstí o jeho poínání si a jeho smrti do-

slechl. Císa Josef byl jeho obzvláštním milákem,

na nmž si zakládal, jakoby s ním v jaké souvislosti

byl a když chtl „dvojctihodného pána" zvlášt po-

chváliti, íkal o nm, že jako císa Josef tento svt
chce v náležitý poádek uvésti. ,,Falá" byl vedle

knih, ba snad ješt více než tyto, hlavním poutem

mezi obstarožným chalupníkem a m.ladým u er-
vených eledínem. Zkazky o nm, jak zcela jinak

ví a káže než páni brati na ostatních evanjeli-

ckých „farách", jak je duchem svatým osvícen, že

o každé kapitole v bibli, o každém žalmu dovede

uiniti zvláštní, nebývalý výklad — poslouchal Ji-

ík ješt dychtivji než pedítání Plíhalovo; —
bylyf mu náhradou za to, že nyní, zimního asu,

nikdy se s pastorem nesetkával, a jen tak nkdy
jako na zapenou s Bobšem do modlitebny si zašel,

by jeho kázání vyslechl.

Za tchto rozprávek sedla Piíhalka na lajci

u kamen, ruce majíc v pasu složeny a dívala se

upen na oba muže. Pedítání ji nezajímalo, ješt

spíše ty povídaky, a je nesíslnkráte již slyšela;

ona hlavn se tšila, že k nim mladý Šmatlán chodí

a vždy znova si pravila, jak je pkný, svží, jiskr-
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ných oí, jak i ten její muž — morous má v nm
zalíbení a hovoí s ním, jako s ncbožtíkem otcem

hovoíval. Kdyby jen dvojctihodný pán a pantáta

Plíhal chtli jej pemluviti, aby pestoupil na jejich

stránku — to by si s ním, — všichni — byli hned

bližší —

Sešel sníh i s Javorovských rolí, a jen mezi

skalami na Vysokém Vrchu zstal tu tam kus stále

hndnoucí bli. V 'erném potoce valila se pes
balvany prudká voda, na borovicích, smrcích a

jedlích vyvstávaly nové svží vrcholky, blavé

neb rudé, dvée a vrátka všech chalup a statk,

tak dlouho úzkostlivé zabednná, dokoán byla

zotvírána, na polích i lukách hemžilo se to pracujícím

lidem, všude se oralo, vláelo, silo, bandory sázely.

I Jiík s otcem opustili své stavy a s ostatní chasou

iniU se „po venku", aby ustavinému pobízení

písné hospodyn ervených vyhovli.

Nebylo dne, když se Jiík z rána odebíral z pa-

zderky za svým úkolem, aby si nebyl ekl, dnes že

již najisto pana ,,faláe" potká. Jako schváln vždy

si vyhledal práci u lesa, u boiny s hroby, neb pod

Vysokým Vrchem, jen aby knzi v cestu se na-

mátl.
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Le dlouho se mu nedailo; již i ja pkn od

zem se zvedala a na pokrajích boin dlouhé vlá-

ivé pruty ostružin pokrývaly se bledým listím,

když se konen, nkdy kolem „Nalezení sv. Kí-
že", hoch s faráem v „lesejku" na právo od Vyso-

kého Vrchu sešel. Rumovali ervených kdesi již

na samém konci Javorovských pozemk kus lesa

na pole, Jiík jim pomáhal a mezi prací byl od ho-

spodáe ješt pro nkteré náadí do statku poslán.

Šel spšn, mimo pšinu v lese všelijak se klika-

tící, peskakoval kameny, aby se díve do vsi do-

stal. Pojednou zaslechl chestiti svadlé z loské je-

sen Hstí; vzhlédl a spatil, kterak slunení svtlo,

prodírající se bouím práv se zazelenavším a er-

navými, svislými vtvemi jedlí, pohrává na postav

faráov, na jeho rusých, zpod širokého klobouku

prýštících vlasech a bílém, jemn zardlém oblieji.

V okamžiku zapomnl Jiík, že chvátá, a že rumo-

vai jej oekávají; zarazil se, strhl s hlavy epici

a pohlédl na knze toužebnýma oima. Pastor

usmáv se pívtiv, již chtl hocha minouti, ale

tento žádostivý, tém žíznivý pohled uinil, že

se zeptal: „Jak se daí? Ješt tak piln v knihách

ítáš ?"

Kolikráte si za veer Jiík vymýšlel, co vše

farái ekne, až se s ním šastn setká — nyní stál tu

takm nm, že bylo slyšeti, kterak nad ním šelestí
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listí, a teprve za chvilku zakoktal: „Ponžen' d-
kuju . . . Pantáta Plíhal tekomejc mi knížky pu-

coval, dyž sem si v zejme na fáru netroufal . .

."

Fará ponkud se podivil, pak hned uspokojené

dodal: „Plíhal je pilný tená a lovk spoádaný,

dvtipný. Nu, a jak se ti Plíhalovy knížky a ty moje

líbily? Ccho jsi se v nich doetl?" Mladému Šmat-

lánovi rudá krev rozlila se po líci — och, kdyby

jen dovedl farái povdti, co na srdci má, ím
tolik noních hodin probdl . . . Sebral se násiln

a ekl: ,,Už lecemus rozumím, co je vopraudou-

skou praudou — co mi spíš *) iná vykládali, tam

v Luži i tekejc u našich. A chtl bych znát šecku

praudu, kde jaká!"

Fará pousmál se znovu : ,.Hochu milý, to bylo

páním mnohých velkých muž a pece se jim ne-

splnilo! Seznati všecku pravdu svta, k tomu ne-

stail by lidský život i kdyby tisíce let trval."

„Ale smejšlím," stál Jiík tvrdošíjn na svém, „že

v tch knížkách zakázanejch, helvetskejch je tý

praudy víc — a že jenomej proto nám zakazujou,

abychme na nich íkali.'

„Nejsou to jen knihy náboženské evanjelík,

v nichž je pravda," ekl pastor pólo pro sebe, ale

pak se hned vzpamatoval a zeptal se: „Pál bys

*,) Díve,
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sob zase njakého tení?" „Och, dvojctihodný

panáku, tuze bych rád a nejretjš bych, dybych

sml chodit do modhtebny napoád poslouchat je-

jich vejklady — och, ty jsou prauda praudoucí! —
dybych tak moh ítat bibli a knížky šecky vejeun.
— Nebejt pantáty našeho a tetky Cervenejch

ale ti by m prokleli!"

Chlapec ím dál tím více se rozohoval a ko-

nen v dojetí vrhl se do mechu, duchovnímu k no-

hám. Upíral na nho zase oi tak žádostiv — a

ekal, co mu odpoví. Fará dotkl se rukou lehce

ramena hochova: „Na bys kletbu na sebe pivo-

lával?" pravil mu s úsmvem ponkud záhadným.

„Každému jest možno sloužiti Bohu a pravd, jen

chce-li, v srdci svém! Hledej ji v knihách, které

jsou ti niiiy, hledej ji v bibli, jsi-li žádostiv, — a

také nezapome se ohlížeti kolem sebe. Bh,
svtlo, pravda jsou všude, nejen v knihách —
v bibli i ve hvzdách, ve hvozd tmavém i v modli-

tebnách . .
." Sal ruku s hochovy kazajky, hloubji

vtiskl si klobouk v elo a ponkud jsa nachýlen ke

pedu, jakoby tíží njakou, odcházel dále v les,

smrem k sousední, v rokli položené ddin.
Trvalo chvíli než se Jiík vzpamatoval, s mechu

vstal a za faráem se ohlížel. Trnul podivem: dvoj-

ctihodný pán mu neradí, aby vypovdl víru, netší

se z toho, že vidí lepší pravdu v knihách helvet-
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ských — a oii, Jiík, myslil, kdož ví, jak si ho

nakloní, jej rozradostní, až niu poví, kterak smejšlí!

Pantáta Plíhal nelhal, když hovoil, že není jejich

falá jako ostatní páni brati! A Pán Bh že mluví

z hvzd jako z bible — a les že je zrovna tolik jako

kostel, dm Pán? — les, kde se lišky prohánjí

a ostíži krákají? — Kterak je to divné! Pro
asi dvojctihodný pán nechce, aby Jiík pestoupil

na evanjelickou stránku? Leká se toho prokletí? —
Jaké prokletí, když by šel za pravdou? Až se zase

s „faláem" potká, ekne mu to. Vystoupil na

kraj lesa, aby spatil, zda-li se duchovní vrací snad

touže cestou, ale ten šel již mezi poli do údolí a vy-

stupoval optn na protjší, lesnatou strá, již jej

bylo jen nejasn vidti. Chlapec vrátil se zase mezi

stromy; neskákal pes balvany, vláel se jaksi

unaven, zpola zapomínaje, kam a pro jde. Když

zašustily za ním opt kroky, rozilen vyjel; nebyl

to fará, nýbrž ervených dveka, kterou poslali

za ním, pro náadí již potebné tak dlouho nenese.

Tu teprve Jiík poznal, jak dlouho se rozprávkou,

a pemýšlením omeškal a dal se úprkem dolu k Já-

vo rovu.



58 TE3ÉZA NOVÁKOVÁ:

Léta i zimy pecházely nad hlavou Jiíka Šniat-

lána a on stále ješt kolísal se mezi prudkou du-

chovní žádostí a strachem z následk svého jednání.

Byl-li v modlitebn, etl-li tajn z vypiijených\

knížek aneb sedl-li za nedlních veer v Plíha-

lov chaloupce, tu nejradji byl by se rozbhl na

katolickou „fáru" a šel tam „vypovdít víru". Ale

ocitl-li se pod pronikavýma oima své hospodyn,

slyšel-li otce se modliti a ty staré písniky z Chlu-

meku zpívati, zase trnul, co by všecko pátelstvo

tomu eklo.

Avšak byl v tom Jiíkov setrvání ve víe

otcov ješt jiný háek. Plíhal dosti asto mu nad-

hodil, jak by to bylo pkné, kdyby byl na jejich

stranu, že by pak zrovna za bratra považovati jej

mohl a Plíhalka vždy radostn se k tomu usmívala

— ale dvojctihodný pán nikdy slovíkem jej ne-

povzbudil! Nikdy nevycítil mladý Šmaílán, že by

bylo páním faráovým ítati jej ke svým ,,duším".

Naopak. Dosti asto poznával Jiík, že fará

asi sám s vrou svých osadník spokojen není. —
Neustále jim pipomínal, jak bylo za pedk, líil

jich život, jich zápas a utrpení za víru „beránko-

vu"; tvrdil, že bylo by nehodno, opouštti jich

stopy a íditi se výmysly cizími — — ba nkdy
i v posmch uvádl rozliné novoty a pedpisy n-
meckých pastor v Elberfeld a Heidelberce, o kte-
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rýchžto mstech ^matlán jak živ neslyšel a neetl

a jichž jména jen tžko si zapamatoval. Hochovi se

velice líbilo, že chtl se fará vždycky spravovati

píkladem slavných pedku; jako nazýval se kate-

chismus, dle nhož uil evanjelick dli eskobratr-

ským, tak i víru svou jmenoval vrou eských
r3ratí, svou obec jich ddici a následníky. Když se

hoch jedenkráte Plíhalovi o tom pochvaln zmínil,

svoval mu tento s tajemnou tváí, to že práv

pekáží ostatním farám, že Javorovský chce

opravdu založiti njaké zvláštní náboženství, ani

helvetské ani luteránské, ale njaké ncznabožské,

bludaské, nebo prý mezi tmi starými „Bratí-

mi" takoví bludai byli — a ješt te leckde jejich

potomci žijí. Jiík tomu ovšem ani za mák nevil,

že by „dvojctihodný pán" mohl blouditi — ale že

by nco zvláštního chtl zpsobiti, to ano — tak

njakou církev na isté pravd založenou . . .!

Vždyf i nejednou, když knihy mu pjoval, fará

o pravé služb božské Jiíkovi se zmioval, jako

tehdy v lese. Jen kdyby již uritou, jasnou cestu

mu ukázal.

Šmatlánovi byli v Javorov asi tyi neb pt
rok, když náhle, nkdy za plného léta proskako-

vala povst, fará že vesnici opustí a kamsi daleko

do kraje, a dosti blízko k Praze se pesthuje. Plíhal
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ihned uhodil na kostelníka z .,doiTiu Pán", zdali

jest to pravda a pro by to dvojctihodný pán dlal,

tady že jej mají všichni rádi, kostel že je za kázání

vždycky jak by nabil, a „fára" Javorovská že taky

není z nejhorších. Presbytei ádn platy odvádjí

a každý evanjelík peníze, máslo, chléb, vejce a med,

které na nho pipadají, rád a v as dává. Tu kostel-

ník dosti neúpln vyklopil, co tak mimochodem od

paní faráky, dtí a dveek pochytil, ta „fára"

v kraji že není lepší, ba snad horší než zdejší, ale

dvojctihodnému pánu že se snad v horách stejská,

že tu nemže tak uený pán psobiti, jak se patí,

tam v Praze že má bratránka nebo bratra, taky

kazatele tuze slavného, s tím prý budou vydávat

njaké knihy, noviny nebo nco takového.

Ješt Plíhal nad tím hlavou potásal a uvažoval,

pro by fará od nich chodil, když již skuten na

fae chystali se k sthování. Osadníci litovali, uva-

žovali, koho sem nyní dostanou — ale aby byli n-
kolik nocí probdli v samém skoro plái, jako Jií

Šmatlán, katolík od Chlumecká — to žádný! Kdyby
byla panímáma ervených nyní hlídala pazderku

svoji, jist by nevidla do noci svtélko v ní kmi-

tati. Jiík ležel na strop a div si hlavu neotloukal

o povály. Ztratí toho, jenž mu byl na míst oslují-

cího Chlumeku, jehož miloval více než ubohého,

nepatrného otce svého, v nmž se jemu podruhé
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Vtlil Spasitel. Již již si umioval, že taky v Javo-

rov nebude, že do kraje utee — za faráem.

Chtl mu to íci, chtl jej prositi, aby mu tam nkde
místo vymohl. Ale když pišel na faru plnou zava-

zadel, beden a balík odvádt knížky, jež mu fará

v nejposlednjší dob pjil, tásl se na celém tle

dojetím a jen líbal ruku, která od nho knihy brala.

Duchovní považoval dojetí hochovo za pílišnou

vdnost a podotkl: „Mj nástupce také ti rád knihu

zapjí, budeš-li tení dychtiv; horliv tenáe
každý radostn podporuje" a pokývl pívtiv hla-

vou. Ale slovy svými vzbudil v Jiím hroznou

pedstavu, že nkdo jiný ve farských pokojích síd-

liti bude — Šmatlán prudce nkolikráte vydechl,

jakoby se bál, že se zadusí a pak vypukl ve sku-

tený plá. Pokryl si tvá rukama, a když slzy po-

aly prýštiti jeho prsty, setel je rukávem své

štruksové kazajky. „Nepla, hochu," upokojoval

jej udivený fará, „jsem vskutku pesvden, že

sem budeš moci vždycky picházet. Plíhal v lese

jist tebe odporuí."

Jiík stáhl ruce s tváe: „Dvojctihodný pa-

náku" — mluvil, zajíkaje se v slzách — „já semka

už nichdá pijdout nemžu. Och, ty mj Je-

žíši — dybych rejš v tu chvíli ze svta sejdít

moh'
"

Duchovní pozoroval mladého tkalce tiše. Zda
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Hcid knihami, jichž pozbude, tak lká, i by snad tento

katolík jeho odchodu želel? Pohled jeho psobil na

Šmatlána ponkud konejšiv. Uchopil se zase ruky

faráovy a žadonil: „Dvojctihodný panáku, ráil

bych ich prosit, dyby si na Javorov nkdy zpome-

nuli! A pindou k nám zasej — božínku, jen dyby

do Cech nebylo tak daleko — " a zase zaslzel. „Jist

že si na Javorov vzpomenu a na všecky, kteí mne

tu rádi mli!" odpovídal fará již opravdu dojat.

„Bu zdráv, hochu — kéž ti Bh dá kráeti vždy

cestami pravými — jen chtj jimi choditi."

Jiík vyšoural se ze dveí a potácel se dol po

stupních, jimiž se od silnice na faru vj^stupovalo.

Nešel do statku za prací, a bylo asné odpoledne,

lhostejno mu bylo, co maminka poví o jeho lenosti.

Zamíil k protjšímu lesu, ale vyhnul se chaloupce

Plíhalov, která byla takm na cest. Chtl býti

sám.

V lese to šumlo a vonlo, ptáci hlasem zpívali,

hmyz je doprovázel bzukotem a v povzdálí pes

balvany šplounala voda v ierném potoce. Jiík

Šmatlán nenaslouchal; spchal prudce v ped, suché

vtve ke, maliní a ostružiní lámaje, by dospl

místa, kde by ho nikdo nenašel. Pak usedl do stínu,

ob ruce podepel o kolena a zaboil v husté ku-

eravé své vlasy. Hlasná souladná píse lesa pi-

padala mu jako žalm jeden, jejž nkolikráte v modli-
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tebn ped kázáním faráovým slyšel. Zase za-

vzlykal. Jak bude s ním nyní? — „Jen chtj

jimi kráeti..." Kdo mu ony cesty ukáže?

Církev Javorovská zvolila si nového pastýe,

a staršovstvo si jej pivezlo hluboko z hor, až

od samých moravských hranic. Okukovali jej osad-

níci, rozvažovali o nm a pirovnávali, který z obou

„dvojctihodných panákíj" je lepší, bývalý nebo ny-

njší? Bylo hádání sem tam, ale na tom se všichni

shodli, každý že je jinaí. Za krátko i ti tiší, spoko-

jení, kteí tvrdili, že je nový fará pravý sluha na

vinici Pán, pipouštli, že teba si vede vážné,

dstojn, toho ohn, té íznosti že nemá, co bývalý.

Ale bylo dosti evanjelík v Javorov, kteí se

s píchozím nedovedli a nedovedli spáteliti. Po-

ade chtli nco vyšourati v jeho recích a cho-

vání, co by proti nmu svdilo, a když se jim to

nepodailo, alespo žalovali, že je studený jako led

a že na jeho kázání již se tak lidé ze všech obcí,

af pifaených, af cizích, af helveti i katolíci do

modlitebny nesbíhají, jak bývalo druhdy. Vskutku

byla nyní kázání jiná. Nový fará, Jan Hronský, byl

muž ryzího srdce, ale vždy zasmušilý, nemluvný.

A teprve tyicátník, mnoho již v život petrpl



64 TEREZA NOVÁKOVÁ:

svízel, ímž mysl jeho, pirozen již zamlklá, té-m úpln od svta a lidí se odvrátila. Jako student

bohosloví choval stkvlé nadje, ale pak na dvou

pramalikých bídných farách v Kolínsku a v horách

2árských nadobro je pochoval. Jak dále studovati,

psobiti, kde knih koupiti, když nkdy na fae ne-

bylo ani pi nejusilovnjším hledání kus „chlebeka"

aneb trojník pro žebráka na vrata zaklepavšího?

Nezoufal si, odevzdal se v osud, ale sesmutnl,

spísnl. Sel pímo svou cestou, konal svou povin-

nost, le jakási hluboká trpkost ležela na dn jeho

duše. Jen slabouká jeho cho a dorstající dcerka,

dv jemnocitné duše, dovedly nkdy vylouditi na

jeho tvái úsmv. Konal úad svj v obci, kdekoli

bylo teba, ochotn, ale s osadníky nenavazoval

pátelských svazk, nestavl se s nimi na cest, a

když v nedli kázal, držel se písn písma, vyklá-

dal vše prost, nepochyboval, neodsuzoval, nedíval

se ani do minula ani do budoucna — ale také ne-

dával se unášeti ohnivým temperamentem kamsi

do neuritých oblak pomysl, kam bývalý fará své

posluchae tak asto mimodk strhával.

Nebylo divu, že v srdcích mnohých osadník

zstala trapná prázdnota, a že Plíhal zvlášt byl

jako okraden. — Chodil do modlitebny skoro nerad,

radji si doma nco sám z bible a postily peetl.

Vykládal pak žen, že jest mu, jakoby bývalého
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faráe z knih hímati a lkáti slyšel — stžoval si,

jak jest to nyní v Javorov zcela jiné. Ale Plíhalka

nemla pro jeho obžaloby žádného porozumní; jí

bylo kázání jako kázání, patilo to k Boží nedli,

pkn se k tomu nastrojila — ale jinak asto nev-
dla, kam „panáek" slovy míí. I vyléval zkormou-

cený, valem stárnoucí Plíhal svoje žaly v mysl Ji-

íka ^matlána, mladého kamaráda.

A Jiík? Nenávidl „fálae" Hronského z celé

duše! Nikdy ješt dve si nezamiloval, tebas

„ouky" sebe víc na oích se mu blýskaly, ješt že

se nco v nm hnulo, kdj^ž Plíhalka ped ním se

zardívala a horoucíma oima od lajce k nmu po-

hlížela, když u nich za stolem v rohu sedl. V Ji-

íkovi vždy více pracovala hlava než srdce, a vše-

chen mozek mladistvé, ohnivé a hloubavé té hlavy

tíhl k jednomu drahému, svtlému obrazu, a to byl

mladý fará, nyní odšedší, rytí svtla, obránce

pravdy! Ped ním klekal, jemu se klanl, jeho rusou

hlavu obtáel svatozáí jako na Chlumeku postavy

svatých ji mly. A fará Hronský byl zlodjem,

který jej o miláka jeho oloupil, na místo jeho se

posadil!

Do modlitebny nadobro pestal choditi; byl tam

jednou, dvakráte a zcela se srovnával s Bobšem

i Plíhalem, „že už to nejní to" — k vli tmto, jak

se domníval, stízlivým eem, nemusí starého otce

5
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i hospodáe podvádt a tajn se vykrádat! Pjde
radji do boin, mezi skály, tam najde pravého

Boha, svtlo, jak mu slíbil milovaný knz! Vskutku,

kdykoli ml chvilku, utíkal se do samoty lesní a dlel

tu, dokud hvzdy nevysvitly, jež sítal, jichž m-
navým pláním se omamoval. Až se Plíhal podivil,

kde se vrný kamarád toulá a v jeho žen srdce

usedalo pomýšlením, že mladý Šmatlán místo k nim

chodí za oukou njakou!

Potkal-li Jiík faráe Hronského, probodáva^

jej nenávistnými pohledy, ba zastavoval se a za

ním se díval, prav si se zadostiuinním, jaký že

je ten nynjší „falá" nevlídník, jakou má sndou,

zamraenou tvá, dlouhé tmavé vlasy a vousy,

hluboké oi, až z nho jde hrza jako ze zbojníka . .

.

Byl by tak rád býval, aby se duchovní ohlédl a jeho

poínání si všiml; ale pro faráe Hronského jakoby

mladého tkalce ani na svt nebylo. Nevšímal-li si

drobných záležitostí svých farník, do života kato-

lického obyvatelstva Javorovského již docela se

nepletl — leželo zcela mimo jeho obor. Jiíkovy

styky s evanjelickou „farou" zcela pestaly; necho-

dil si tam pro knihy, aniž se tam Plíhalem dal od-

poruiti. Shánl tení jinde, v sousedních vesnicích,

vezl-li jimi dílo na „krakaru" *) do Poliky a pi-

*) Traka.
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vážel-li si odtamtud „vorkáf".*) Již se s leckterým

tenáem seznámil; zvlášt ti na samotách, na Bla-

tinách, Damašku, Betlém. Kobylích mli knih dost

a vzácných.

Panímáma ervených s potšením od dveek
svých slýchala, jak se Jiík na dobrou cestu obrací,

ani do t ,,šeredné oury helvetsk", ani k Plíha-

lovi, machometánu, že již nechodí a ped faláem

z druhé fáry že již ani nesmeká. Jen ta jeho roz-

tržitost, zadumanost pi vetat, planoucí tváe a

háravé oi pi nm zstaly, inu, pišel do let. vy-

kládala si hospodyn, bude as jej oženiti, aby na

zlé myšlenky nepišel! Vojn ušel, jako jediný

živitel svého nebohého otce — vyhledá mu sama

njakou poádnou ouku, mohou bejvat zatím v pa-

zderce, než se pro n barák najde. Pak se udlá Jiík

tkalcem sám pro sebe, oni mu práci pepustí; ne-

dbají již, jsou staí, synové také o ni nestojí, práce

po venku je dosti — a ani se to jaksi pro sedláka ne-

hodí! Pknou budoucnost chystala panímáma er-
vených svému píbuznému a to z isté radosti, že

tch neznabožských myšlenek zanechal, a je zase

vrným, poctivým katolíkem.

*) Z nmeckého Vorkauf, to, co nutno k tkání díve za-

koupiti, píprava.
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Nebylo by divu bývalo, kdyby se byla stará

panímáma ervených na dobro na rozumu po-

pletla, tolik na ni, za nkolik dní, dolehlo novin

neoekávaných! Jednoho jitra, když z ranní se

ubírala, vypravovala jí sousedka, jež mla statek

blíže lesa, Plíhal, ten neznaboh a kací, který ani

s faráem svým se nesrovnával, že je na Boží

pravd, v noci že skonal dost zerstva, a již od

zimy byl jaksi „pošpatný". Panímáma, jež, ím
více stárla, tím stávala se zbožnjší, zrovna se

v duši zalekla, jak nebožtík ped trnem Božím

obstojí, jak se soudci svému zodpoví, a hned si

umínila, že každodenn po njaký as nkolik ote-

náš a zdrávas za nho obtuje, teba že ho za

živa v lásce nemla. Však Spasitel velí, abychom

svoje nepátele milovali . .

.

Ješt se tch otenášk mnoho nepomodlila,

]iž jí opt dveka pibhla s novinou, Plíhalka

že se bude co nevidt zase vdávat, a že si

bude brát jejich Jiíka z pazderky, starého Šmat-

lána syna! Sama prý mu nabídla, že mu dá polo-

vici chalupy pipsat, teba že on nemá, co by jí

postoupil; a Jiík prý zase se jí zaslíbil, že pe-
stoupí na evangelickou stranu.

Hospodyn zstala na dve koukat; bylo jí,

jakoby ji kdo kamenem uhodil. Teprve za chvilku

ekla: „Bž, bž, Máo, šak to žádná prauda nejní!
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Jiík dávno k Plíhaloni nechodí a že by chtl

víru vypovídat, to nic, to jenomej tak si lidi smy-

slili!" —
Ale dveka stála tvrdošíjn na svém. „íká to

každikej poiisi, Plíhalka že je po mladým z naší

pazderky celá blázen — už dávno že svýmu sta-

rýmu muži mák zvila!*) A kerak by ji Šmatlánú

nebral, maminko, chdyž sám nemá niehož nic,

v pazderce bejvá i s tátou, a tekomejc bude mt
chalupu, kus póla, náadí šeho dosf."

„Tof, tof," pisvdovala stará hospodyn již

teskliv, „udlá šestí, vo to nic — já jenomej

skrzevá tu naši svátou víru snad by ji ne-

vodhodil jako kabát? "
,
.Vyptejte se ho sama,

až se vám v cestu nachomejtne, vám to vypoví

ist — k nám oukám je pyšnej, kdák by nám co

ek'?" ,,Esli ho chdcsi po venku potkáš, ekni, Máo,
a se tu staví v seknici. Už tekomejc pár dní po-

ádem se toulá a statku se vyhejbá."

Když Máa, dveka, Jiíka vskutku zahlídla a

vzkázání od hospodyn mu vyizovala, díval se

na ni jaksi roztržit, jakoby myšlenky jeho búli

ví kde bloudily. Násiln musil se sebrati, by dv-
eti porozuml.

Víilo to v nm a bouilo, jako dosud snad nikdy

*) „Zvila mu mák" íká se o žen, jež byla muži ne-

vrná.
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:

leda za odjezdu faráova. Nejprve ta neoekávaná

smrt Plíhalova! Navštvoval jej sice nyní ideji,

ale pece tomu sotva trnácte dní, co spolu tak po

pátelsku hovoili o pkných vyhlídkách do bu-

doucna. Dovdli se churavec, že jejich miláek již

ty slibované noviny vydávati poal a že je jako na

dkaz, jakými cestami je povede, „eskobratrským

Hlasatelem" nazval. I umiovali si oba, noviny že

míti musejí a kdyby si na chlebeku a na bando-

rech utrhnouti mh, ty že jim budou místo bývalých

kázání a návštv na fae, tekomejc že si Javorov-

ského panáka již ani všímati nebudou. V nich se

dotou všeho, eho je jim ke štstí a spasení teba.

Jiík slíbil Plíhalovi, který te jen málo vycházel,

že mu do Poliky peníze donese, jak jen pohromad
budou — a pak nastanou asy!

Zatím než podruhé k nmu se schystal, uslyšel

zprávu o náhlém jeho úmrtí. Nemohl ovšem mladé

vdov více pomoci, než že jí rakev zjednal, — na

fae s dvojctihodným pánem, ve škole a na hbi-

tov musila si to obchodit sama, vždy on, Jiík,

byl na druhou stranu — ale to si vzíti nedal, že

nkoHkrát, když práv u Plíhal modlení nebylo,

nad nebožtíkem srden si zaplakal a o pohbu
mlky s hlasit zpívajícími helvety se ubíral. Byl

zarmoucenjší než sama Plíhalka, která jen tak,

aby se neeklo, kvetoucí své tváe do erné zástry
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ukrývala, a hodn hluboko do svého tibetového

„vikléru" se hahla.

V poledne po pohbu pkné funusníky pohostila,

ale pak ke tvrté hodin, když se jí hosté rozešli,

sedla jakoby se nechumelilo ped chalupou v za-

hrádce a klidn pohlížela vzhru, kterak se od

kukly pkn pomalované a popsané po lomenici

rozlézají úponky divokého vína a vtrem jsouce

pohybovány, chvilkami až i její hlavy se dotýkají,

Jiík, jenž na poheb od hospodá se vyprosil,

neml toho dne ve stavení stání. Pohoštní se ne-

súastnil, nebyl ani z pátelstva, ani sedlák, ani

chalupník, jen z pazderky podruhv syn, ale nyní

táhlo jej to k bydlišti kamarádov, kde prožil tolik

pkných a pohnutých chvil. Už s ním u stolu sedati

nebude, ani knížek ítati a vykládati a si je vy-

pjovati! Když zašustily kolem plotu kroky, Plí-

halka vzhlédla; všecka se zardla, úponky vína

s hlavy odhodila, vstala a k vrátkm se piblížila.

„Jenomej poj," pravila, otevírajíc je, „nco po

mn chtPs?" *)

Šmatlán zstal státi pi plotu a smutn se roz-

hlížel. „Cák bych moh' chtt? Už tu pro mne ni-

ehož nic nejní . . . Jenomejc tak jsem se šel podvat,

kerak to tu bez kamaráda vyhlíží . .

.'*

*) Po nkom nco chtíti, pkné rení z okolí Poliky.
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Ale Plíhalka vzala jej za ruku a vedla jej vrátky

dále do malého sádku. „Sedni semka," ukazovala

na laviku pod okénky a kuklou, odkud prve vstala,

„je tu hezky. Tam v seknici je temno, pí tam

umrlina poádem."

Jiík jsa donucen, usedl vedle vdovy na la-

viku; díval se upen pes plot, tam ke kamenné

hradb, u statku Kuerova. Vzpomínal, jak na ní

nápis luštil a jak setkával se s mladou pívtivou

ženou, nyní ovdovlou. Ale také Plíhalka vzpomí-

nala jich poátené známosti; líbíval se jí hezký,

moudrý, tmavovlasý hoch, právala si, aby byl její

muž takový, aneb ona svobodna. Dnes jí jest.

Což ten Šmatlán jen stále k lesu hledti a na nebož-

tíka vzpomínati bude a jí si ani nevšimne? Obrá-

tila se k nmu celým tlem, tak že si jejího planou-

cího pohledu všimnouti musil a ekla: „Prárs, že

tu už pro tebe niehož nic nejní. Cák jenomej k ne-

božtíkoj's chodíval? Ty a já, my spolu bejvali

spíš,*) eše, nežlivá s pantátou na knížkách's íkal

a je vykládal." Plíhalka chopila hocha za ob ruce,

jež ml na kolenou složeny.

Dotek ten silný a planoucí její oi i tváe zvíily

v nm všecku, dosud tak klidnou krev, tak že

srdce poalo mu bušiti. Ale pece se pemohl a

*) Díve.
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hlesl: „Cák byste se mnou ála? Jciiomej bych

vám byl na pekážku, panímámo."

„Na jakou pekážku? Je mi samotnej stejné

smutno, poádem tu umrlinu ccjtím a nebožtíka

vidím, jak je tuhej a žlutej. Nejrejš bych z chalupy

utekla!"

„Pro byste to ála?" napomínal Jiík roz-

ilenou ženu vyítav. „Stavení je jako klícka, tuze

hezky se tu pebejvá."

„Chtl bys v iíom vostávat?" pravila mladá žena,

prudce oddychujíc, „pantátovy knížky peíkávat,

na vetat dlat i vo poli?"

Jií Smatlán ucouvl. „Byla by to vc nepatiná,

proti božským i lidským zákonm. Co by sousedi

ckh?"
,,Co by mohli íct', když bych t nad chalupou

pánem uála? Nebožtík mi i dal pod moc, mžu
s ou si dlat co chci — nikoho nemám, je mi k smrti

smutno!"

I Jiíkovi poal se dech krátiti. Co jen panímáma

Plíhalka myslí, kam míí...? Ci jí žalost o muže
rozum spletla? „Kerak by to mohlo bejt?" šeptal

sotva slyšiteln,

„Dobe by to bejt mohlo, kdybys byl mým
manželem! Jiíku Šmatláne, dám ti šechno, mám
t ráda, z celýho svta nejrejší, víc, než sem ne-

božtíka mla, tisíckrát víc! My se k sob nehodili,
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já byla sirotek, cák sem si mla poít, chdyž se

mn chtl ujmout? Byl tuze divnej — já šecko sná-

šela — ty's byl má jedinká radost, chdyž"s k na-

šim chodit zaal! Dám ti pl chalupy pipsat, bu-

dem dlat za stavem, ourodu taky míváme pknou,

hezky budem živi ! Vysthuješ se z tý bídný u Cer-

venejch pazderky, je t do ní škoda, budeš cha-

lupníkem!"

Plíhalka naléhala vášniv, vždy blíže a blíže

k nmu pisedala, pak ruce jeho pustila a lokte

svoje rozevela. Zapomínala, že jsou na zahrádce,

že by mohl jíti kdosi kolem, zapomínala, že hrobník

práv asi rakev mužovu, dobrodincovu, zasypává,

vše zapomínala pro horoucí žádost, pipoutati

k sob tohoto hocha, po nmž po léta marn tou-

žila. Cítila jaksi, nepodaí-h se jí to v této chvíli,

tužší že bude míti po druhé práci. Avšak vášnivá

její slova, její úpní a planoucí pohledy neminuly

se na Šmatlána úinkem. Poprvé na nho zadýchal

horký dech ženiny lásky, na nho, jenž dosud vždy

koil se a miloval mozkem. Když rozevela mladá

žena lokte, pitáhl ji k sob a zašeptal: „Pojte do

sekniky, tady lidé popocházejí . . . Nebude vás ne-

božtík strašit, byl dobrý, ml nás vobá rád!"

Plíhalka poslušn dala se odvésti do prázdné

svtnice, kde již vše po funusnících bylo uklízeno.

Jiík postavil se ke stolu, upel oi také již planoucí
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a zavlhlé na vdovu a tázal se jí mkce: „Tedy vy

byste si mne, chudáka, vzala? A já nemám než tyto

dv ruce!"

Ale vdova na tuto námitku neodpovídala. Ucho-

pila zase ruce hochovy a siln je tisknouc, volala:

,,Vezmi si m a budcm vyrounáni. ekni to doma
otcoj svýmu a hospodám — a až bude šest nedl

po funuse, mužem' jdít k zadání na fáru."

Mladý Šmatlán sebou trhnul: „Panímámo, za-

pomnla ste, že sem já na jinou stránku
!"

„Nepovídej," kikla žena vášniv, „já t už za

žádnýho katolíka nemám. Cák nepamatuješ, kerak

ste s nebožtíkem se shodovali, faláe oplakávali,

chdyž do kraje odešel? Pantáta asto hovoil, že's

jako náš! Už to pro jeho památku a pro faláe ud-
lej, že se dáš na naši stránku. Snad bychom se na

revers nebrali? To by se miij otec i nebožtík v hro-

b vobrátili!"

Pro památku faláe! Ano, udlá to, bude mu
bližší — bude bližší pravd! A tckomejc, až

z bídy a podruží vyvázne, bude moci lépe pro svtlo

a pravdu bojovat. Bude si knihy a noviny kupovat,

pozná svt. Jak je ta panímáma hodná, že si ho

vezme, pánem nade vším jej udlá — bude jí vd-
en, bude ji míti rád! A jak snadno rád, je hezká,

svižná, dosti ješt mladá. Podíval se na ni laskav,

ana ped ním stála uzardlá, roztoužená a pitiskl
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ji do nárue. „eknu to domka našim a pak k jem-

nostpánoj na fáru pudu . . . Udlám, jak chcete, paní-

mámo. — Už pro tu památku — a pro vás, že sto

tak ke mn hodná." Zena chvíli siln tiskla se

k prsoum Jiíkovým, pak náhle vypukla v plá.

Klesla na laje kolem stolu a položila si hlavu v ruce.

Pemohly ji dojmy dnešního dne, kdy muže pohro-

bila a horoucn žádaného hocha získala. Jiík se

ulekl a nevdl, ím Plíhalce náhle ublížil. „Jen jdi

dom, hochu, a ekni vašim, co sme vyjednali. Ted-

komejc si trochu popláu, bude mi lehejc — až

zasej pindeš, šecko si smluvíme."

Šmatlán odcházel jako zmámený. Nešel domii,

chodil po osamlých stezkách o píhodách dne

pemítaje. Když do pazderky pišel, otec již spal.

A druhého dne, když stále ješt rozilen a nesvijj

s Makou dvekou se setkal a tato jej k hospodyni

zvala, tu již vdlo pijl Javorová, jak s ním bude.

Plíhalka, vyplakavši se, kde které sousedce jásav

povdla, mladý, hezký Šmatlán že bude jejím dru-

hým mužem.

Vstoupiv do neobyejn prostranné u ervených

seknice, kde stará hospodyn cosi u kamen kutila,

poznal Jiík ihned, že tetka již ví nejen o jeho že-
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nitb, ale i o zamýšleném pestoupení. Vítalaf jej

hned u dveí její rozrušená, úzkostlivá tvá. Dal

pozdravení, a mezi tím, co si ervená o kanafasový

svj frtoch ruce i tvá utírala, makal v nesnázích

svj kašket. Hospodyn sedla na „laje" vedle trno-

žového stolu, zrovna pod svaté, na skle malované

obrazy a zabaHla si nahé vrásité ruce do zástry.

Pak je zas vybalila, cípem frtochu elo utela —
byla v nesnázích nemenších než hoch — ráda by

mu byla domluvila a zase se obávala, že písností

vše zkazí. Jiík marn ekal, co mu hospodyn
poví — pak, jsa netrpliv, podotkl: „Maka pou-

dala, že ste, tetka, pro m vzkázala?"

Hospodyn se sebrala, a odkašlavši, pravila

mírn: „Hovoej' pousi, že's dal slovo Plíhalce pod

lesem, co jí vera zarabali muže. Cák mi vo tom

niehož nepovíš, Iíku? Pindu ti tetkou a léta Ic-

toucí sem se t ujímala i táty!"

,,Bylo to k vícerou, chdyž mi panímáma Plí-

halka ekla, že by si m vzala za muže a pl cha-

lupy i pole mi pipsat dala. Chystám se vod rána. že

vám to povím i hospodái i tátoj."

„Teda je to pecej prauda," vzdychla hospo-

dyn, „hochu, hochu, ty máš šestí, chalupa je, slej-

chám, skorém bez dluh — ten machometán, Plíhal.

šetil a lakotil."

„Pro jenomej i ve hrob mu nadáváte, tetka?"
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vypukl hoch trpce. „Nebožtík Plíhal byl dobrý

kesan, spravoval se podle zákona Kristova. Kdy-

by takovejch bylo...!"

„Dy ani s vlastním faláem se nesrounával,"

odtušila staena již prudce. „Poádem chtl met

zeušeho rozum inaí. A ta žena po om bude asi

neiná. Pelechem rouhání ten jejich barák byl!

A ty, Iíku, chceš se tam piženit? Esli pak's na

spásu svý duše pomyslil?" !Cervená zalomila ru-

kama.

„Nic se vo m nebojte, panímámo," odtušil hoch

s úsmvem ponkud uštpaným kolem úst, „já

budu živ podlévá písma svatýho."

„A což," vyzvídala hospodyn, chtjíc obejíti

úskalí, „esli jemnostpán ti dovolení nedá, abysis tu

helvitku bral?"

„Nejní mi dovolení žádnýho teba," pravil Jiík

chladn. „Už sem panímám Plíhalce slíbil, víru že

vypovím. Budu chodit na katechismus, pak udlám
vyznání a budeme se moct žebrat."

Hospodyn zase zalomila rukama. „Tedy Maka
nelhala, chdyž pála, že helvetem bejt chceš. Hochu,

Iíku, dy je to ích a Pán Bh t bude trestat i dti

tvoje, že vodvrhneš tu víru, v kerý's byl poktn!

Majetek je tuze hezká vc, ale báze Boží a život

vný to je nejpednjší!"

„Tuze se, panímámo, mejlíte, že jen katolík mže
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sloužit Bohu a vejdít ve spásu vnýho života!

Káždej kesfan je následovníkem Kristovým, evan-

dlík i katolík — a — abyste vdla, za starejch

as u nás ani žádnejch katolík nebylo, šichni

se spravovali tou vírou jako nebožtík Plíhal. Mám
to z kronik, z knh . .

."

„Snad z ákejch neznabožskejch!" oste vyjela

ervená. „Žádná prauda to nejní, vo tomhle jem-

nostpán, ani velebníek nichdá niehož nic nám
nekázali. Dej se na pokání, Iíku, nedej se jako

Adam v ráji ákou Evou svist vod naší církve

samospasitelný. Dy se tá mže Plíhalka dát

na naši stránku — má-li t vopraudosky ráda,

udlá to!"

„Neudlá!" zavrtl Jiík hlavou. „A na revers

taky si m neveme — a eknu vám spravedliv

paimámo — ani tomu nechci sám. Zeknu se kato-

lický víry rád — už dávno se s ní nesrounávám,

Plíhal a pan falá bejvalej, co vodešel do kraje,

mi vosvítili rozum."

Te se dala ervená do pláe. „Teda chceš

udlat pátelstvu hanbu — jakživo nebylo, aby

z rodu našeho nkdo se stal kacíem! Tam kolem

Chlumeku sou samý jenomej vrní katolíci!"

,,A co v Lozících?" namítal Jiík živ. ,,Už si

se mnou žádnou práci nedávejte, tetka, už sem

z knih inšího rozumu nabyl! Pkn vám zaušecko
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dkuju, co ste mi uála. Toho mýho tátu snad

v pazderce necháte? — Rejš bych tam s ním byl

do svarby — ale sem-li vám na pekážku, leckde

pespím. "

,,Dybys netlachal, hochu! Snad t na silnici ne-

vyhodíme, chdyš pro ženu víry se zíkáš! Pecej

si bejval dlník jak se patí. Jenomej si tam s tátou

bud!"

„Pkn vám, tetka, dkuju," pravil Jiík opravdu

vdn. ,,Po svarb už to áko spravíme."

Obrátil se ke dveím a spšn odcházel. er-
vená nahlížela, že všecko její mírné pemlouvání

i písné domluvy byly marný. Nejvíce ji pálila Ji-

íkova slova o tom, že dávno již s katolickou vrou se

nesrovnává, že ani sám na revers se ženiti, ani ženu

pemlouvati nechce. Alespo ped lidmi tu hanbu

na svém rod nenechá . . . Vypravovala všude,

Šmatlán že to dlá jen pro ženu, která je tvrdo-

hlavá, a snad i nebožtíku slíbila, že si katolíka nikdy

nevezme. Mže si dupnout, když má chalupu, pole

a všeho! Není divu, když jí ten chudra Jiík je po

vli! Povídala to tak dlouho, až jí celé pátelstvo,

ba všichni katolíci v Javorov uvili.

Mnohem mén než panímámu ervených dojí-

malo pestoupení synovo starého Šmatlána; ne-

vyítal mu nieho, byl rád, že nenutí Jiík jeho,

aby taky po njakém novém zpsobe Boha uctíval.
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S dtinskou radostí si opakoval, Jiík že bude cha-

lupníkem, bídy že se zbaví, jemu a snad také dru-

hým dtem, které jsou na služb a v podruží, po-

mže, 2ili spolu v pazderce jako díve, Jiík

pomáhal erveným na poli, chodil k farái

Hronskému na katechismus a ,,k vícerou" k Plí-

halce „na kalandu". Pi tom si pomalu leccos jednal

do nového hospodáství, postavil v seknice u Plí-

hal nový stav ili vetat na „široký", a šel-li do

Poliky, asto nco pkného do jarmárky neb na

stnu vdov pinesl.

Když šel poprvé na „fáru" oznámit, že chce se

dát na helvetskou víru a poprosit dvojctihodného

pána, aby jej vyuoval, tásl se na celém tle a

skoro mu bylo do pláe. Kdyby tu tak sídlil ješt

jeho zbožovaný miláek! Jak by jeho výklady po-

slouchal, jak by jeho slova pil. Ale v pítomnosti

faráe Hronského nadšení to ihned s nho spadlo.

Ba, záhy pojala jej zase stará nenávist i musil se

velmi pemáhati, aby píliš zejm na jevo ji ne-

dával. Fará vyuoval jej bedliv, ale nepiblížil

se mu nijak. Nebyl hrd na tohoto mladého kon-

vertitu, nemiloval pestupování k evanjelické víe

za píinou satk, nevil v jich upímnost! Šmat-

lán toužebn si pál, aby katechismus již byl u kon-

ce — ani jedenkráte nezavznlo k nmu to, co

slyšeti si pál — o vítzství pravdy a svtla,

6
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O Bohu, jejž lze ctíti i v lese ... To spíše z Plíha-

lových knih se potšil; ale mladá vdova tak nerada

to vidla, sáhl-li po nich na ímsu, když „na ka-

landu" k ní pišel! Chtla se na laici u kamen jen

k nmu tulit a hovoit, jak spolu živi budou. A Jiík

pece ješt asto vidl v ní ženu staršího kamaráda,

píznivkyni hocha z podruží, a ostýchal se jí, a
nkdy její vášnivostí rozohniti se dal a ji její po-

libky a objetí vracel.

As za dva msíce po Plíhalov smrti udlal

mladý jeho kamarád vyznání víry a byl jedné

nedle veejn do evanjelické církve Javorovské pi-

jat. Pak pekly se u Plíhal koláe a po vsi se roz-

nášely; v úterý byla svatba, dosti tichá. Z Cerve-

nejch statku nikdo do modlitebny nepišel, krom

starého Šmatlána, hnvali se pece trochu — a sty-

dli se za pebhlíka. Sourozenci ženichovi od Luze

nemohli pro chudobu se vypraviti; i byH na poest

obráceného dva presbytei ze statk u lesa svdky.

Nevsta rdla se a záila blahem jako

ouka njaká; vyparádila se, jak jen dovedla

— — již jí v tom nikdo brániti nesml. —
Až se sousedky i z helvetské i z katolické stránky

nad tím pozastavily, že vyvádí, jakoby na muže

dávno zapomnla. A mly pravdu . . . Nemohla se

veera dokati, kdy neetní hosté odejdou a mladý

Šmatlán, nyní její manžel u ní v chalup zstane
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a již do pazderky Cervenejch se nevrátí, jak k je-

jímu žalu, ba hnvivému zklamání každoveern
inil. Již nikam neodejde, je zcela její, dala mu
všecko, co má, i on musí jí dáti všecku svou lásku,

svj život, na všecko musí zapom.enouti ! . .

.

* •

Pazderka ervených neosiela docela. Ješt tam

za veer nkdy blikalo mdlé svtlclko, ješt bylo

tam slyšeti šoupavé kroky, praskot desek na po-

stýlku. To starý Šmatlán si rozžehal, aby mu tak

samotnému teskno nebylo nežli všecky svoje mo-

dlitbiky odíká a na lžko se odebere. Neodstho-

val se do chalupy k synovi!

Když se mladý ped ženou zmioval, že otce

k nim pod les pesthuje, poala se vytáeti,

'u nich že „chaloupky" *) není, v seknici že neml
by starý kam se položiti, a na „strop" že je tuze

tžký pístup, ješt by nohu nebo ruku zlomil.

Když se jí muž nabízel, že to njak v sednici srovná,

aby místa bylo, celá se ve tvái zapálila a horlila,

za nebožtíka nikdy že nebylo, aby kdo s nimi ve

svtnici pespával, ani prý to není mezi manžely

*) Stavení vejmnkáské.
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poádek. Šmatlán konen poznal, jak si jeho žena

starce do stavení nepeje; bylo sice také jeho, vdova

skuten uinila jej „poloviním majitelem" všeho,

co zddila, ale zdálo se mu pece, že ona má právo,

rozhodovat o tom, kdo má v chalup pebývat.

Došel sám do statku k erveným s prosbou, aby

tam otce na dále nechali, u nich že místa není.

Hospodyn slíbila, ale hned vycítila, že kdyby mladí

chtli, bývání by se pro starého Šmatláno našlo.

I vypravovala pak sousedkám, Šmatlánka pod le-

sem že brzy vystrkuje rohy — jen a si Jiík dá

pozor, aby taky jednoho dne z chalupy nevyletl,

pak vru by nevdl, pro si na duši bral hích!

Jiího bolelo, že krom trochýtku stravy, když

obas k nmu pijde, otci nieho poskytnouti ne-

mže; ale odpustil to žen, nebo vdl, že takto

sobecky jedná z vášnivé k nmu lásky. Nechtla

míti žádného svdka ve stavení, dost ji to mrzelo,

museli-li se rozejíti za prací neb pochzkou, ale

když byli doma, tu svého mladého, tak vytouže-

ného muže nabažiti se nemohla. Bu mu navíjela

a tu oí s nho nespouštla, jak lunkem hází a

rychle podnžky šlape, až se rychlou prací všecek

ve tvái zardívá. Jak mu to sluší — jak zcela jinak

vyhlíží, než nebožtík! Aneb když nemSía špulování,

kolem kamen se otáela a všeliká dobrá jídla, jak

je umla a jak tomu skromné jich pomry pipou-
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Stély, pro potšení mu strojila tu slítek njaký,

pávky, polínku drcenou neb kapanou, buchty,

kresn*) vdolky — co jindy jen v nedli pipravo-

vala. Mla nkolik slepic — ale nyní pramálo vajec

odprodala, spotebovala vše pro sebe, pouze co na

faru odvádla. Vymýšlela, ím by se mladému man-

želu zachovala, život po svém boku píjemnjším

mu uinila — jen s pesthováním otce neb sou-

rozenc nesml jí pijíti — tu žárlila píliš. Když

šli spolu na kázání neb nešpory, tajn si všímala,

obracejí-li se lidé po ní, jakého má nyní mladikého

a svžího prvodce a za bohoslužby ob chvíli se

ohlížela na stranu, kde mezi muži ženatými i S>mat-

lán sedl a z Plíhalova kancionálu zbožn zpíval

neb slovm faráovým naslouchal. asto se stalo,

že ze všech výklad nic nepochytila; zavádl-Ii

muž doma hovor o tom, co v chrám slyšeli, málo-

kdy dovedla se s ním smluviti. Jí bloudily myšlenky

jinde; uvažovala o svém štstí, vzpomínala uko-

jených nyní tužeb a dívala se dále do budoucnosti,

kdy se budou míti s mužem dále tak hrozn rádi.

Starý Šmatlán vytrval v pazderce ervených,

dokud žila tetka hospodyn; když tato zemela,

rozdlil hospodá statek mezi syny a hromadu pole

i odprodal. Druhý syn zakoupil se v kraji, za Luží,

*) Bez kvasnic.



86 TEREZA NOVÁKOVA:

blíže k Mýtu, a s ním, jehož ml nejradji, šel i starý

hospodá, uiniv si u nho vejmnek. Nejstarší,

jenž hospodail nyní „u ervených", dal starému

bratranci nebožky matky nepokryt na jevo, že

si ho nepeje v pazderce míti; i šel se staec po-

dívat zase jednou do Stemošic, vybíral si tam

ujednaný vejmnek, toulal se od syna k dcei,

všude nco si vyprosil a pak po nkolika msících

zase do Javorová se vrátil. Tak to provozoval stále

a byl již více tuláku než spoádanému obanu po-

doben. Byl-li v Javorov, pespal leckdes, a asto

hospodái brueli, pro že ten starý Šmatlán k nim

do kolny neb chléva dolézá, když má syna cha-

lupníka? Trochu bandor, poliuky, ssedlého mléka

pece mu nevsta neodepela, již „k vijli lidem".

Ve stavení kdysi u Plíhal opravdu te nebylo

místa. Rodily se tam dti a zase umíraly -- Šmat-

lánka ku své radosti a pýše pece se jich dokala,

a, jsouc již nemladá, mnoho zkoušela. Mli jich

celkem pt, ti zase umely, mezi nimi k nesmír-

nému žalu Šmatlánov jeden hošek již dvouletý na

záškrt — a dv dochovali, dvátka to, Riížu a

Milku. Tak se to batolilo a pekáželo v úzké sednici,

kde mezi obma vetaty, postýlkem, stolem v rohu

a kamny nebylo takm projití, že se rodie koli-

kráte báli, aby tu drobotinu nezašlapali. Kdež by

tu bylo ješt místa pro nového nocleháe!
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U Siiiatlánii mnoho se zmnilo. Za tch devt,

deset let co byli spolu, z ržolící, svižné žínky stala

se skoro bába. Zuby jí vypadaly, tvá sesvraštla,

vlasy zídly a pod taclemi košile skrýval se tlustý

krk. Ona si íkala, že to má po dtech, ale lidé si

šuškali, že také od tžké práce a že de bez po-

teby.

U Šmatlánú nikdy na nic nejednali, všecko odeli

sami, a mli krávu a kolik kusii pole. A práci „po

venku" postavila Šmatlánka skorém sama. Nebylo

pak divu, že mla tlustý krk, žíly strhány a dlan

tvrdé a rozpraskané jako kamení. Když se jí dti

rodily a v chalup jich pibývalo, chytla se jí náhle

myšlenka, že se již neuživí, že bude s nimi zle. Pra-

covala od asného rána do noci, okopávala, žala,

poklízela krávu i kozu, a pi tom, kdy mohla sno-

vala, ba i k vetatu sedala. A muže také popohá-

nla, až tento traka za trakaem barchetu i ve-

rule k faktoroví do Poliky vozil. Již všedního dne

slítky a pávky nestrojila; panovala nyní u Šmatlá-

n jabka na šupavo,*) ssedlé mléko, z vody do

vody,**) jako v kterémkoli sebe chudším baráku

Javorovském. A tu ješt Smatlánka neustále bdo-
vala, jabka že se zase dost neurodila, kráva i koza

*) Brambory na loupaku, šupky = slupky.

**) Vodová polévka, do níž se mouka rozkloktá a okoení.
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málo že dávají, obilí že neplatí. Držela se s každým

krejcarem a šestákem jako podruhyn njaká. Ne-

bývala nikdy štdrá, jediný, kterému právala hojn,

byl její mladý muž, a to bylo tehdy, kdy po neve-

selém manželství s nevlídným starochem byla do

nho tak pobláznna. Nyní mla jej sice ráda, byla

pyšná na jeho moudrou hlavu, na jeho vážnost

u soused, — ale ta bláznivá láska jí po tolika le-

tech a pti dtech pešla. Bylo pomalu v Javorov
všeobecn známo, že je Šmatlánka hrozn lakomá,

a také vlastní její muž si vyznával, že škrtí, kde se

co dá. Podroboval se ženinu lakotní, íkaje si, že

majetek pochází od ní. Spokojil se s hubenou ny-

njší stravou, dlal pi stavech do úpadu a když jel

se zbožím do Poliky, sotva si ve Staré Kamenci

aneb na Dolním Pedmstí sklenice piva neb „kap-

ky" dopál. Nkdy, když se dti na záprsni neb

dvorci batolily a žena kdesi okopávala, vzpomnl
si pi své jednotvárné, zimniné práci, že mu he
nebylo v podruží u ervených . . . Ale to bylo jen

málokdy.

Jedinou „zbytenost" si Šmatlán vymohl na

žen, prese všecko její bdování na zlé asy a dra-

hotu : noviny, odsthovavším se faráem vydávané,

každoron kalendá a ob as njakou knihu.

Darmo mu Šmatlánka radila, aby si „eskobratr-

ského Hlasatele" chodil ítat k nkterému zámož-
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tijšímu sousedu, na n, chudry, ani prý se to ne-

sluší, aby si novin kupovali, — opel se jí rozhod-

n. Pravil, že dvojctihodný pán jej evandlické víe

získal, bez nho nikdy by se nebyl dovdl, kde

je Boží pravda a jak za svtleni jíti. Byl by nevd-
níkem, kdyby uitele svého déle neposlouchal:

mluví k nmu z Hlasatele práv tak, jako mluvíval

s kazatelny v „domu Pán". Byl by špatným evan-

dlickým kesfancni, kdyby dále nepátral po prav-

d. Knihy Plíhalovy peíkal již stokráte, chce po-

znati, jak nynjší svt na Boží pravdu a Kristovo

zjevení kouká. Aby se nkde Božího slova dopro-

šoval, toho mu není teba. Piiní se, aby tch n-
kolik šestáku nahradil, stejn do hospody skorém

nepáchne . . .

Smatlánka poznala, že stojí ve své rozepi na

nebezpené pd. — Aby tak muže od nové víry od-

škádlila — stejn faláe nemá rád! Spolkla

hokost a nechala Smatlána být.

„eskobratrský Hlasatel" byl svtlem, ba obsa-

hem tkalcova klopotného života. Jeho stránky

potem skrovné ítal a zase ítal v prázdných

chvilkách sváteních, o jeho úvahách a bojích pe-

mýšlel, když u vetatu dlal; v nedli Jen proto tak

napjat kázání faráe Hronského naslouchal, aby

vybádal, jak se dvojctihodní páni z Hlasatele od

Javorovského panáka u víe rozcházejí. A roz-
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cházeli se hodn! Oni všecko jen po zpsobu ped-

k míti chtli, hlásah víru beránkovu, jak byla za

Blahoslava a Komenského biskup, než v Cechách

k utracení pišla, zavrhovali všecky cizí vzory, po-

smívaH se jim jako pleveli v ušlechtilé pšenici víry

bratrské, smle ehli všem naízením synodu a

vedli svou. Kdež pak dvojctihodný pán Hronský, —
ten písn se držel zákon, s nkým se píti, se

mu vtipn vysmáti, proti nmu zahmíti — to pro

nho nebylo! Byl vždy takový vážný, — takový,

jak si Smatlán rozhorlen pravil, nijaký. Ostatn

poznal pilný tená brzy, vydavatelé „eskobra-

trského Hlasatele" že liší se nejen od faráe ílron-

ského, ale od mnohých a mnohých jiných. etl ty

asté v Hlasateli potyky a odpovdi, svižné,

moudré ba bitké. Ó, byli to dva Makabejští, ti

dvojctihodní páni z Hlasatele, bojovníci za ryzí

pravdu, proroci svtla! — tak si íkal rozi'en.

Faráe bývalého bratránka i bratra neznal; a tak

všecku zái, kterou se mu jevila bojovnost a osví-

cenost obou knží, sousteoval kolem postavy

svého odsthovalého miláka. Všichni hrdinové ve

Starém zákon nesli jeho podobu: archandl Mi-

chael, Mojžíš, Aron, David i Daniel prorok. Uml
mnohá místa z Hlasatele z pamti, tolikráte je etl.

A odporuil-U list obzvlášt vele knihu njakou,

jist si ji vrný tená koupil.
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Nemálo se divili sousedé, kde se ve Smatlánovi,

jenž k jejich vyznání sotva piichl, bere ta ,,veje-

nosf" a moudrost ve vcech víry; uml je, když

se sešli na besed, všecky pehádat, a každikou''

vc na všecky strany zobracet. etli sice také n-
kteí z nich nkteré noviny, ale jen tak povrchn,

nevšímali si každého slovíka.

Bývalý hoch z podruží, jehož starý otec byl živ

jen tak od toho, co mu dobí lidé z pátelství aneb

cizí dali, — scházel se nyní s váženými sousedy

Javorovskými, chalupníky i sedláky, dosti asto.

Pišel mezi nimi práv svým horlivým tením a

svými výklady z bible a postili ku znané vážnosti.

Zvali jej k sob aneb i k nmu zavítali do skromné

chaloupky pod lesem, jejíž lomenice byla tak pkn
divokým vínem obrostlá. Do hospody šel s nimi

Šmatlán málokdy, leda tak na ostatky, posvícení,

pou.

O tchto schijzkách, jež bývaly po nešporách,

ovšem hrál „Hlasatel" hlavní úlohu; mluvívalo se

o nm hluné, vykládalo, pochybovalo se. Šmatlán

ml ped ostatními výhodu, že to znal také z ka-

tolické stránky vykládat. Když však úvahy nkde
zabrousily do djin, tu míval Šmatlán teprve soIo;

tolik kronik o eských králích, o Zižkovi, mistru

Janu Husovi, o pánech a biskupech jako on, žádný

nepeíkal.
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Na fae nedocházelo Šiiiatlánovo besedování

souhlasu; dvojctihodný pán Hronský dobe vdl,
že jsou v tomto hlouku namnoze nesmíliví pí-

•vrženci jeho pedchdce, rýpalové a nespokojenci,

z nichž málokdo k nmu šel na radu, byl-li o em
v pochybnostech. A ten bývalý katolík jest jejich

vdcem!

Fará Hronský byl pevn pesvden, že smí-

šení svobodomyslných, ba nevreckých zásad vy-

davatel ,,eskobratrského Hlasatele", kteí ne-

možnosti z minula vokovati chtjí církvi nynjší,

s nerozumným horlením tohoto nevzdlaného ka-

tolíka-konvertity, nevydá dobré ovoce. Zviklá v-
ící u víe — a pak povstane snad v Javorov obec

neznaboh, adamit, jakých je v horách i na eské

i na moravské stran žel Bohu! dosti.

Šmatlánov starší dcerce, Rži, bylo pomalu

dvanáct let, i nastávala rodim starost o její pi-

jmutí.*) Otec její na slavnost tu se tšil a sám s dí-

ttem astji o ní hovoil, — jen toho želel, že ji

v církev pijímati nebude fará bývalý. „Bylo by

*) Konfirmaci.
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to bejvalo do konca inaí," íkával s povzdechem.

Šmatlánka úzkostliv si pepoítávala, že bude mu-

seti dát oueti nové šatky a novou obuj, vneek
zelený do vlas, a také snad kancionálek a bílý ko-

lem nho šátek — pecej je Rža z chalupy! Co to

bude penz — kdyby je nechal njaký as „na

intres" stát, kousek louky by za to byl!

Rža s vrstevnicemi a vrstevníky vypravovali

si, jaké a kdy as to bude, až je dvojctihodný pa-

náek pipravovati zane. Tu jednoho dne pišly

dti všecky, menší i vtší, dom s velikou novinou,

pan fará jim vypravoval, že již podle starého

katechismu uiti se nebudou, nyní že je zave-

dena zákonem knížka nová. Také prý jim na-

pomenutí dával, aby byly hodn pozorný, by vše,

jak se patí, pochopily. A vyhlížel prý pi tom hroz-

n vážn, takže se všecky polekaly. Rodie ani

v jednom stavení nepochopovali, jaká že to závažná

novina, ba plísnili dti, že není eho se lekati, —
kdo ví, co dvojctihodný pán mínil, — že si to

stejn spletly.

Jediný Šmatlán ihned vdl, kolik uhodilo. Byl
se v „Hlasateli" již doetl jemnjších i silnjších na-

rážek na zmny v eské církvi reformované se

chystající, proti nimž se vydavatelé rozhodn, ba

pímo vášniv sta^vli. Když Rža svj výklad

skonila, pokyvoval otec horliv hlavou a ekl na
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polo sám k sob: „Už to tu máme, — už to tak

bude, — dvojctihodný pán dobe hádal —" a zase

kýval hlavou, až dve udiven do nho se za-

koukalo. Pak zase rychleji šlapal své tyi pod-

nžky a házel lunkem semo tamo; ale za chvilku

mu to nedalo, zarazil, ernou nit zavázal do erve-

ného kraje barchetu, a šel k erné, ervotoivé

ímse mezi obma okénky, kde ml své knihy a no-

viny uloženy. Vybalil si ze starých ošoupaných

desek poslední ísla „eskobratrského Hlasatele"

a pišoupnuv si lenšek k oknu, poal si v nich

polohlasn ísti. Zase prudce pokyvoval hlavou a

všecka jeho, nyní již podlouhlá a zhubenlá, ale

stále pravidelná tvá se rozpálila. Oknem vidl blí-

žiti se ženu s plnou trávnicí na zádech; zaboila

sice ze záprsn do chléva, ale Šmatlán pece, slo-

živ tení, k vetatu se vrátil. Nebyl by se za živý

svt dal pistihnouti ženou pi zahálce, kdežto ona

s tžkými bemeny se vlékla. Když za njakou pl-

hodinku žena do svtnice pišla, byl Šmatlán již

dobrý loket od erné nitky vzdálen. Šmatlánka pi-

klekla ke kamnm, lámala roští tu nashromáždné

pes kolena a chystala se k veei zatopiti. „Už

Rža povdla?" zavznlo od vetatu oste a ze-
teln, teba že tlukot dev neustával. „Cák by po-

vdla? Je venku, ani sem ju nevidla." Šmatlánka

nechala zatápní a pistoupila k muži. Ten ustával
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ponkud v díle: ,,Budou prý tu zavádt nový kate-

chismus, — už sem vo tomle taky se doet' v Hla-

sateli, — a falá napomínal dti, aby dávaly po-

zor . . . Bodej napomínal! Šak tomu rozumt ne-

budou!"

„Cák by!" utrhla se Šmatlánka. „Chodí to na

katechismus poádem — cák nemaj' rozum jak se

patí?"

„Šak to uhlídáme," skonil Šmatlán a dal se zase

horliv do práce, tak že žena považovala to za

pokyn, aby i ona svého se chytla.

Veer, když sndla rodina bandory a vypila

džbánek kozího mléka (mléko z krávy nechávala

Šmatlánka ,,panice z horní školy"), navlékl si

tkadlec kazajku, — dlával pi stavu jen v gatích,

košili a pantoflích — a vyšel ped chalupu. Pe-
cházel semo tamo po mostkách a mezi zahrádkami,

jsa dychtiv s nkterými sousedy se setkati a na

nich vyzvdti, co novin íkají. Cekal chvíli, ni-

kdo nepicházel; pešel louku a po lávkách ocitl se

na silnici. Vedle fary evanjelické, k níž s jedné stra-

ny piléhal „dum Pán" a hbitov, krila se s druhé

pi náhon chalupa Václava Lamplota. Okna její

obrácena na zad do polí a k boin; z pedu pi

brance byla lavika, a na ní sedel Lamplot, koue
z devné dýmky, od proseského fajfkáe kou-

pené. Šmatlán se k nmu pišoural, dal „dobrý kví-
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erek", a semknuv úžeji svou kazajku, postavil se

blíže k lavice. „Jenomej sedni semka," pobízel

Lamplot, „budem tu hezky za vtrem! Tak, cák ten

svt nese? Nco noviny kladou?"

Lamplot byl lovk ilý, rád se neho nového

dopátral neb doetl, — ale koupiti si kus potišt-

ného papíru, na to se dosud nezmohl, a byl daleko

zámožnjší Šmatlána. Vymlouval se vždy na svých

šest dtí, když si od tkalce „Hlasatele" neb knihu

njakou vydlužil.

„Nemusej' nám noviny povídat, chdyž máme
v církvi, ve vlastní vbci, dost a dost! Cák's ne-

slyšel, co dti donesly ze školy?" zaal Šmatlán

horliv.

„Pály, že se budou uit podlévá áký nový

knížky — cák s tím!" pravil Lamplot zcela klidn.

„Och, brachu — bude s tím vobtíž a mela, ani

se nenadjem'! Bude se tekomejc šecko vobracet

na jinou stránku, dti ani omladina tomu nebudou

rozumt — a ti staí jak by smet! Nastane zmatek

a dopuštní ! Už pej jako žádnej rozdíl nebude mezi

luteránama a reformovanejma, — to Hospodin ví,

co eše!"

Lamplot vyiíal dýmku z úst a na Šmatlána, ne-

pokojn na lavici se vrtícího, do široka rozevel

své malé schytralé oi. „Odká to víš? Pecej dvoj-

ctihodný pán niehož nic takovýho ve školí nevy-
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kládal! Náš Pepek dost si šecko zapamatuje — ale

vo tonile ani necek'."

,,Páni v „Hlasateli" už ped asem vo tonile ho-

voili. A stavj' se tomu na odpor. Chdyž sem byl

eše chlapec a na druhou stranu, už pamatuju, ke-

rak dvojctihodiiý pán, dokud tu bejval, vykládal,

že v Némcícli inácí viru maj' nežlivá my a že

páni brati i pedstavenstvo i k našim i zavlíkaj'.

Dycky o ákom Vupertále a lieidelberce se zmio-

val. Strojil si z toho smích! A tedkomejc to tu

máme. Ten novej katechismus, kerýmu žádnej

rozumt nebude, pej taky Heidelberský se menuje!

Cák je nám toho teba?"

,,Smejšlím," pravil Lamplot, potásaje hlavou a

siln vybafuje, ,,že náš falá má vod ouadú poru-

ený, kerak uit, iná by si práce nepidával!"

,,Ale nemá si dávat porouet, má se postavit!"

horlil Šmatlán. ,,Bude-li to víe a boží praud na

škodu, jak dvojctihodní páni z „Hlasatele" smejšlej',

voní ist se postavj!"

Lamplot vjel si rukou do svých, k elu a uším

sesaných vlasu a pošk raboval se v nesnázích. Ne-

byl zvláštním ctitelem faráe Hronského. náležel

také k ,, táboru nespokojenc", ale k Šmatlánovi

nemohl se jaksi pidati. ,,No, netroufám, netroufám,"

pravil zdlouha.

„Ale já troufám," horlil Šmatlán a to tak hla-
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sité, že z okolních chalup a barák leckdo hlavu

okénkem vystril, ba i na záprse vyšel. „A já se

postavhii taky. Snad nedám svýnni dítti iiákýma

vcjkladama mást hlavu, aby potomcj chodila jako

vovca pitomá a tak byla piímaná? Hospodin, Pán

zástup velí, abychme šli za praudou a svtlem!"

Než dokonil Šmallán svj rozjitený výklad,

shromáždilo se u Lamplotova stavení nkolik sou-

sed; ženy stály u plotu opodál. „Cák tu máte ve-

spolem?" otázal se jeden z nich.

,,Tule soused Šmatlán bojí se toho novýho kate-

chismu, že mu dti ani omladina rozumt nebudou,"

pouoval Lamplot.

„A taky že neé!" volal tkadlec, vstávaje s la-

viky. „Sousedi, pamatujte na moje slova! Nic do-

brýho z toho nepojde! A pamatujte, že máte bcjt

živi podlévá píklad slavnejch pedk — neé po-

dlévá kerejchsi škaredejch cizejch rad a zákon!"
Pekroil náhon, pebhl silnici a rychle dal se In-

kami, siln zarosenými, ku své chalup. Byla v ni

již tma. Jen po hmatu dostal se Šmatlán do seknicc;

namáhal se, aby bez hluku vše uzavel, ale ruce

tásly se mu rozilením. Svlékl svrchní šat a tiše

ulehl vedle ženy na jediný v sednici „postýlek".

Dti chrápaly ve zdravém spánku již na peci a žena

taktéž z hluboká oddychovala. Ale Šmatlán dlouho

nemohl usnouti; pemítal, jak bude dále. Pjde to



JIÍ š^rATLÁ^^ 99

podle hlavy faráe Javorovského, aiicb podle ped-

povdi a rady pán z „Hlasatele"? Kdyby tak sou-

sedi chtli se Sebrat, kdvbv on je sniél vésti!

Šmatlán ani nevda, natroiisil mezi sousedy ji-

sker. Když od Lamplotovy chalupy tehdy z veera
odbhl, rokovali ješt chvíli, zdali skutené co ne-

dobrého z novoty pojde; ale hrub tonui nevili.

Le pece poali se vyptávati dti, jaký ten nový

z Nmec pinesený katechismus je, a zdali vskutku

všemu dobe rozumjí, co v nm psáno a co jim

dvojctihodný pán z nho ukládá. Skolm' dti, a zvlá-

št vtší, jež se pomalu ke konfirmaci chystaly,

jsouce otázkami tmi upozornny, všímaly si, že

pan fará nyní písn drží se nové knížky, kdežto

díve jim nnioho v\kládal ..jenomcj tak z pamti";

že jednotlivé vty katechisnui s nimi doslovn opa-

kuje, když jich dobe íci nedovedou — a že oprav-

du se jim to nyní tak tžko uí jako „spíš" nikdy.

Co ve škole pi náboženské hodin vykoukaly, to

doma nezatajily, tak že soused Javorovští sku-

ten na i^matlánova slova pamatovali, jak jim ped-
povídal. !?>lo to dtem s novým katechismem ím
dále tím he; snad bylo také píinou, že se, od

rodi jsouce ponoukány, proti nmu samy zatvr-
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dily. Fará Hronský nejednou tajn si zavzdych

nad svými nesnázemi; k emu jen církevní rada

touto zmnou pastým, nesnadným životem již

dosti sklíeným, úad stžovala? Jindy dtem
i omladin vykládal, jak sám nejlépe rozuml, jen

tak pro oko ,,eskobratrským katechismem" se

íd, — a nyní byl píkazem nucen, bráti se cestou

zcela jinou, teba že nahlížel, že jest to cesta obtíž-

ná a od srdcí církviky Javorovské jej odvád-

jící . . . Ale aby se vzepel ustanovení a do odporu

i ,,duše svoje" strhával, toho nebyl schopen. Kráel

tak písn a odevzdan po vytené mu dráze povin-

ností, spravoval se zákony a píkazy již ode mlada

s tolikerým sebezapením, že i od jiných žádal ur-

it, aby tolikéž iniH. Je svádti k neposlušnosti

— tof by bylo provinním trojnásobným!

A nebylo ani radno, ani užiteno tak initi, jak

jasn ukázal píklad obou dvojctihodných pán
bratí z „eskobratrského Hlasatele". V posledních

týdnech vzat byl kazatel církve pražské do obžalo-

by, byl vyšetován a vznn pro vzpírání se církev-

ním a obanským úadm, pro kázání a lánky pobu-

ující, ba, jak mnozí tvrdili, úpln svobodomyslné a

nevrecké. Jeho místo zastával bývalý Javorovský

fará, jeho píbuzný; ale bylo skoro jisto, že proza-

tímního toho úadu rovnž bude zbaven, nepodá-Ii

se a nenechá-li odporu proti Heidelberskému kate-
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chismu a všecli lid postíhajících eí. Fará Hron-

ský byl upímn zarmoucen nad tímto stavem véc\,

o nmž se obával, že budou nad ním jásati nepátelé

malé církve reformované v Ccchácli; ale považoval

\\šetování i suspeiidovám' pražského kazatele,

jakož i zastavení ,,eskobratrského Hlasatele" za

nemilou nutnost.

Za to — íimatlán! Mél-li pražské pány kazatele

prvé za hrdiny starozákoimé, nyní v nich vidl pí-

mé následovníky Krista, který za híchy všeho lid-

stva na kíž pibiti se dal. I oni trpí za pehmaty
lidí zaslepených, i oni jsou pronásledováni, pon-
vadž nechtjí upustiti od pra\'dy Boží. Nejvýše roz-

ilen sedl pi své práci, rozilen chodil i do sch-

zek k pátelm, nose s sebou ísla ..Hlasatele", a

v rozhoení a lítosti místa z nho pedítaje. Když
pak list byl zastaven, žalost jeho promnila se v zu-

ivý hnv; hlasit ve své chalup reptal proti ped-

stavenstvu všenui, že práv proti mužm nejlepším,

prorokm svtla, vystupuje trýznním a vznním
a že lidem z ruky rve poznání pravdy. A i z jiných

stavení ozývalo se nyní z veera hlasité rokováni,

— u Lamplot. v plstatku u Kvtenských, u .lan-

kových vedle mlýna, — všude petásaly se kate-

chismus, rozdíly mezi obma farái, nynjším a

pedešlým, události v církvi pražské, zastavení

,,Hlasatele". Vždy byl to na konec Šmatlán, jenž
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hlouek shroináždných nabádal, aby tomu již

„ko konec udali" a sebe i své dti nedali; nebof

sedláci a clialupníci sice reptali, ale nechávali vše,

jak bylo.

V Javorovské evanjelické církvi bylo nyní

opravdu neutšen; výrostci, kteí mli býti ,,
pi-

jímáni", bdovali, takto že se nikdy pípravy nedo-

dlají, menším dtem poala býti náboženská ho-

dina protivná, matky nad nimi naíkaly, že se spou-

štjí Boha Hospodina, a otcov brueli nad svými

rozháranými domácnostmi.

.Již i mezi Javorovskými katolíky se rozneslo,

jaká že jest ,,na druhé stran" nespokojenost; smáli

se jim, že jejich víra je nestálá, že mají každou chvíli

jinou a jiný katechisnnis, a všeobecn koloval vtip

velebného pána, pro nic že se nejmenují protestanti,

je prý to tolik, jako odpírai.

Fará Hronský o tom nezvdl; ani žena, ani

dcerka nikdy mu nedonášely klep, necha jim jich

kostelnice i dveka sebe více donesly. Ale dozv-

dli se to presbytei, a dosti je na duši pálilo, že jsou

pro njaký katechismus tm ,,na katolické stránce"

pro poškleb. Pantáta Makovský, sedlák ze statku

skoro nejvtšího a z presbyteru nejrozumnjší, ekl

ostatním, že s dvojctihodným pánem o tomhle pro-

mluví, aby bouení a pošklebování již njaký konec

vzalo. Vskutku nejbližší nedle, když fará, ješt
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V tuláiii, écpiécc a tabulkách, z domu Páii na hbi-

tov vystoupil, mrkl Makovský na sousedy a smek-

nuv svj širokostcchý klobouk, pistoupil k Hron-

skmu a ekl hlasem stlumeným, tak aby jen nej-

bližší to slyšeli: „Dvojctihodný patie, správce náš

duchovní! Ráil bych ich prosit, kdyby áko ten

katechismus, co se nám tu toliká mutací nadál, vod-

liravili! Dti se tomu nauit nestáej", žaluje to a

pláe skorém v každým stavení, — sousedi bruej"

na takovýle uení a my, co sme v staršovstvu, pak

s nima máme potíž ... A katolíkm už taky sme

pro pošklebování."

Fará na sedláka pohlédl pekvapen, pak ihned

krev mu vstoupila k spánkm. Stále se néeho ne-

uritého obával, co z nemilé oné novoty pojde -

nyní to tu bylo. A hned mu ten sedlák dává cítiti

moc obce — s ím by mli presbytei nesnáze, než

se shánním platu na faráe — — í^es hlubokou

oddanost a kesfanskou pokoru, v níž sebe po léta

odchovával, jako tžký sen asto na nho doléhala

myšlenka, že on, lovk studovaný, kazatel církve,

jest odvislým na tch, které vede a uí, a že jej

tito jeho svenci platí, kdy mohou a kdy chtjí.

Prudké, vyítavé slovo dralo se mu na rty, an po-

malými kroky od vchodu modlitebny kráel, le

potlail je a pravil: ,.Milý Makovský. jest mi mlá-

deže líto, že jí Heidelberský katechisnnis psobí
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nesnáze — le já ho neustanovil, jsem jen poslušen

rozkaz církevních a státních úad, — a tch mu-

síme dbáti všichni."

Sedlák se zarazil, patrn tak klidného a rozhod-

ného odnn'tnutí neekal. ,,Teda neráej' myslit áko
to zavonait? Cák jenomej' si rodie s dckama
ponou, chdyž poádem stejnou e vedou, že tomu

nerozumj'?" pravil Makovský zdlouha, klobouk

svj nevrle makaje.

,,Nebojte se, Makovský. Jde tu jen o nezvyklost.

Dávám si všemožnou práci, abych katechismus

nový jasn vyložil. Za as každé dít to pochopí

a bude po žalobách."

„A cák ti, co tekomejc budou piímaný? Ráej'

to sám uznávat, dvojctihodný pane náš, že zerstva

to nende!" odpíral ješt stále Makovský, ubíraje se

s duchovnnn dále ku plotu, který dlil hbitov od

farského dvorku. Ostatní naslouchali piln a spro-

vázeli faráe rovnž.

„Náležitá jich píprava jest moje starost," od-

tušil Hronský již písn. ,,Neproheším se proti po-

vinnostem svým, ani proti zákonm božským neb

lidským. Bute jen, Makovský, bez obavy i vy

sousedé! Hospodin vás sprovázej a ochrauj!"

Fará zašel dvorkem do pitemnlé sín a od-

tamtud do kanceláe, by se pevlékl. Sousedé vrá-

tili se od plotu a sešli k silnici, mezi sebou rokujíce.
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„Moc stc toho nedokázal, Makovskej," smál se

staršímu Kvtenský, také nkolik slov pochytiv.

..Inii, íkám vod jakživa, že je náš íalá paliák!"

„No, iidál sem, co sem moh' a slíbil," durdil se

Makovský. „Sejtem vody nepeleješ! Nufte ho, když

se chce držet zákona!"

„Smejšlím, sousedi," zaal staiký Bartošek,

muž již nahrbený, také presbyter, ,,abychme s tím

katechismem už byli ticho. Jenomej se vostouzíme

a niehož nic nesvedeni'!"

„Vono se to ekne bejt ticho," pravil zase Ma-

kovský, jenž rozhodným odmítnutím faráovým

cítil se snížen ped ostatními, „ale cák až nebudou

na faláe chtét platit a šccko jak se patí vodvádét?

Na kom to pak zfistane, než na starších, že si ne-

hledej' poádku?"

„Ba, ba," rýpal Kvtenský.

„A cák byste chtli, aby falá dál?" ozval se

Bartošek. „Má se ouadiim postavit a vocitnout se

kerejsi den v šatlav, jako ten pražskej kazatel?

A my bychme tu byli bez knza, bez kázání a du-

4:hovní potchy? Taklen jenomej papežencúm a

neznabohm nadliáníte a naší církvice škodíte!"

Sousedé, vyjímaje Kvtenského, se zarazili. Sta-

ec trefil njak do živého; i Makovský jen vzdychl:

„Cák je plátno, musíme nechat tak, s ouadama ne-

jsou žerty!" Rozcházeli se pomalu, každý do svého
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stavení a doma pak ženám i pátelstvu vykládali,

jak se dvojctihodný pán k Makovskémn vyjádil

a jak se nedá opravdu nic initi, teba by v Javo-

rov bylo z toho bouení. Zákon je zákon a když

se církevní rada spojí se svtskými pány, kdo by

proti nim co zmohl?

*

Od Kvtenského každé slovo, jež bylo na hbi-

tov a na silnici promluveno, dovdli se ješt

téhož dne Šmatlán, Lamplot i Janko. Znovu byl fa-

rá Hronský prohlášen za tmáe, zbablce, za po-

níženého služebníka lecjakých pán, který s lidem

necítí a slavným píkladem pedk se nespravuje.

..Spravedlivý Cech-evandlík rejš by šel do vy-

hnanství, ba na smrt, nežlivá by se poklonil leda-

jakej cizej lži!" horlil Šmatlán.

,,Ba, ba," pikyvoval Lamplot horliv. ,,Jenomej

si pomysleme, kerak jednal Komenský, biskup náš,

a ti páni, co vykrváceli pod meem katovým. Pláu
pokaždý, chdyž vo tom se dotu."

,,No, vy Lamplote, pláete, ale sám byste to ne-

udal," dobíral si Janko Lamplota, o nmž bylo zná-

mo, že je sobík na sebe co nejvíce opatrný.

,,Šak nejsem knz ani rytí, sem jenornej spro-

sák, kdák by to po mn žádal, abych byl pro pí-

klad zvostatníni? Vod našeho faláe už by to moh"

požadovat, chdyž to dokázal ten pražskej!"
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„A tckoiiicjc iiecliejiiie Uaieiniix ho pošklebo-

vání," vytrhl je Šinatláii z liádky, ,,a ckiiCMisi co

|)Onem ?"

„Tábor nespokojených" na nho vyvahl oéi.

„Cák bychnie si poH?"
„Bejt ticho v církvi a bruet za vtrem, neé,"

posmíval se tkadlec trpce.

„A cák máme dlat?" ptal se Kvteiiský oste.

,.Jdít na fáru a íct: Esli nebude puštnej ten

Heidelbcrskej katechisnnis, kerej naše dti zpito-

nuije. zadáme žalobu, neboli vystoupíme z církve!"

„No, ty bys tonui dal!" kikl Lamplot. „Smejšlíš,

že my bychme vodhodili víru, jako tys i tehdivá

\'odhodil, chdyž sis ženu bral?"

Šmatlán do krvavá se zapálil a zafal zuby. „Ne-

spustil sem se viry pro ženu, ale pro praudu Boží!"

pravil po chvíli, jiske po Lamplotovi oima. „Dyby
tu byl dvojctihodnej pán bejvalej, dosvdil by vám,

kcrak sem smejšlíval. A tak smejšlet nepestanu,

tebas sem se ve víe evanjelickej nenarodil jako

\y. Já na fáru pudu
"

„A víru vypovíš?" ptal se Janko bázlivé.

„Nehovoún vo víe, ale vo církvi Javorovskej

máme ich kol do kola dost a dost inejch —
troufám, že v nkerej bude falá kurážnjší!"

„Jenomej troufej" — „Ale clide", ,, Blázni byli",
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mrueli shromáždní a pohlíželi na Šmatlána oima
zpola ustrašenýma, zpola zvdavýma.

„Chdyby tu byl dvojctihodný pán z Prahy, nad

váma by zplakal!" vyítal jim Šmatlán. ,,Takovcj

pí-íklad vám dává, káže, noviny a knihy pro vás

spisuje — a vy jako vovce pitomý! No, alespo

jednoho tu má vyuence!"

Pátelé stejn nevili, že Žmatlán slova svoje

uskutení. Kde by nabral zmužilosti, aby se posta-

vil dvojctihodnému pánu, ped kterým každý, i pre-

sbyter oi sklopí! — Mýlili se.

Šmatlán druhého dne ani k vetatu nesedl, poal

si hned z rána leštiti vysoké boty, vyndával z truhly

svátení odv, který mu žena vera po kázání ulo-

žila. Zdlouha se oblékal, šátek na krku ped ma-

lounkým zrcadlem uvazoval a klobouk rukávem

pihlazoval. 2en, která se jeho poínání divila, hned

asné ekl, že jde na faru s faráem se vypoádat

strany katechismu, takhle že to déle zíístati ne-

mže, presbytéi že nedbají, aneb se bojí, a dti že

pijdou ku ztracení. Šmatlánka trochu zbledla stra-

chem, co z toho bude; ale pak hrd hodila hlavou:

její muž bude nad staršovstvo i nad samého faráe

— udlá v obci poádek!

Mezi devátou a desátou hodinou odebral se tka-

dlec na faru. Když se ped chalupou svojí ve svá-

tením odvu ukázal, vystril, kde kdo práv doma
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byl, hlavu, aby zvOdél, kam se Šniatlán ubírá.

Do Poliky asi sotva, iiciiilf trakae s dílem, —
leda by ml jakési stání ii soudu a o tom nic slyšet

nebylo. Pak. když nezahnul na právo k silnici ko-

lem katolického kostela, nýbrž pímo vzhru, již

vdli, že jej do msta cesta nevede. Jen Lamplot,

jenž na sad z vývratii ..topení" ezal a tkalce spa-

til, an po schdkách farských stoupá, uhodl, kam
smlý kamarád míí.

Fará fironský sedl ve své kancelái. d4ouhém,

úzkém a dosti ponurém pokojíku, když dveka
Šmatlána k nmu dovedla. etl v obšírném díle a

inil si poznámky; odložil pekvapen tužku a vstal,

když píchozího spatil. Byl obleen ve dlouhý,

velmi šosatý erný kabát, dosti již o.šoupaný: to

pispívalo k vážnému a smutnému jeho vzezení,

rovnž jako neobyejn dlouhý vlas a vous, skoro

erné barvy a bezkrevná, podlouhlá tvá.

Verejší výstup se staršími ješt píliš živé tanul

duchovnímu na mysli, aby toto nenadálé zjevení se

iSmatlána. k nmuž nedovedl si pimysliti piroze-

ného vysvtlení, neuvádl ve spojení s hnutím proti

novému katechismu. I zeptal se ponkud stísnn,

co si šmatlán peje. Tkadlec chvíli rozpait hladil

si klobouk a rozhlížel se po kancelái. 0. jak dávno
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tomu, co tu stál jako chlapce ped svým milovaným

vdcem, chvje se pi každém jeho slov! Násiln

potlail svoje vzpomínky a vzmužil se. ,,Pišel sem

ich prosit, dvojctihodný pane falá," pravil hlasem

dosti stlumeným, ,,aby tu našu holku, co má vo let-

nicích bejt pímuta, uili podlévá starýho katechis-

mu. oue si naíká, že tý nový knížce, co z Nmec
k našim pišla, ani drbínek nerozumí."

Fará Hronský zachytil se lenochu stolice, s níž

prve povstal, a mocn jej stiskl. ,,To nemohu, sou-

sede; již presbyterm jsem ekl, že mám naízeno,

uiti mládež podle katechisnui Heidelberského, a že

podle naízení se zachovám. Pi vašem dveti ne-

mohu uiniti výjimku."

V oích Šmatlánových zablesklo. „Ale já bych

ich pecej ráil prosit, aby Ržu uili po stáru,"

pravil již rychleji a draznji. „Pecej mám sv-
donu', nechci, aby holka pišla k neznabožství —
ráej ho mít taky!"

,,,lsem jist, že ze zdejší mládeže za mého vy-

uování neznabozi nebudou," odvtil fará, stále se

mírn. „Doufám, že i z Heidelberského katechisnui

nauí se Boha a Kristovy zákony znáti."

„Ba neé, neé!" naléhal Šmatlán smleji. „My tu

v Javorov poádem víc a víc víru si pletem'. Spíš',

za dvojctihodnýho pána pražskýho bylo iná, —
ten nás vedl podlévá píkladu pedk!"
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Fará všecek se zapálil. „Clovéce, pišel jste

mne urážet do vlastní iné svtnice? eknte, co

vlastn chcete?"

„Chci. aby moje dcka byla lip vyuená víe

evandlickej nežlivá sem byl já!" vybuchl l^matlán.

„Nebejt knížek, nebejt „Hlasatele", stejn bych ni-

emu nerozinnl!"

„A nerozumíte posud! Pletete si svoji bývalou

víru s nynjší a s tím, co jste z knih etl. ale nestrá-

vil." pravil fará s vysoká.

.,Vod toho je knz, aby osadníkfmi šecko vylo-

žil." oplácel tkadlec. „A tekomejc ráej' se vy-

jádit, esli chtj' našu holku uit podlévá eskobra-

trskýho katechismu, iná "

...Jinae?" opakoval fará. ..Co hodláte init?"

„Dyž vo nás na fae nedbaj", esli v bezbožnost

upadáme. — ani já vo fáru dbát nebudu. Na bych

platil a spravedliv, co na m patí, vodvádl? Ka-

tolíkm knží sloužej' dost a dost — a neplatj' na

n krom štoly ani dobráku!" kiel ^matlán již

v nejvyšším hnvu nad mrazivosti a nepoddajností

duchovního.

,,Jen si svých ptapadesát krejcar necht, ne-

prosím se o n!" odpovídal fará hlasem, v nmž
chvlo se mocné rozrušení a trpkost. ,,Jdte s Pá-

nem Bohem ..."
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,,Taky že pudu a víckrát sem nevkroím," vo-

lal Šmatlán. „Dvojctihodnej pán pražskej dycky mi

íkával, abych hledal praudu všude, já i hledat budu

pro sebe a dti, — tady, na .lavorovskej fae stejn

prauda Boží nepanuje!"

,,Jist nepanuje u rýpal a odezanou," pravil

fará, vypjav se v celé své výšce. „Hledejte ji, kde

chcete, jen tu na fae mi nekite!"

„Taky že budu, tof, že budu . .
." opakoval

Šmatlán stále, jsa již všecek bez sebe. Fará nic již

mu neodpovídal, jen jej mil pohledem zachmue-

ným, jenž tkalce velmi nemile se dotýkal. §el ke

dveím, klobouk nasadil si na hlavu a duchovního

ani nepozdraviv, kvapn odcházel šerou síkou a

po schdkách, nad nimiž sklánly se pružné vtve
keík ped farou s obou stran nasázených. Když
jeho kroky zanikaly, sedl fará Hronský opt ku

svému foliantu; ale nebyl s to ísti. Zamkl dvée na

klí, usedl a tžkou hlavu opel rukou, — jeho úzké

rty šeptaly nesrozumitelné výitky . . . Znovu a

znovu zkoušel zapomenouti na svoji trýze; le
když v poledne volali jej k obdu, utkvíval pohle-

dem ješt na téže stránce, která byla rozevena

za Šmatlánova píchodu.
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Již tomu Javorovští uvili, Šmatlán že se i fa-

rái postaviti dovede! Po všech statcích a chalu-

pách hovoilo se o tom, jak se bývalý katolík s dvoj-

cíihodným pánem stetli pro nový katechismus;

lidé divili se, potásali hlavou, — ale ze Šmatlána si

|)íkladu nevzali. Bdovali s dtmi, nadali za vtrem
farái i ouadúm, le jinak podávali se zvolna ne-

zbytnosti.

Ješt více eí bylo po Javorov, když jednoho

dne, brzy po výstupu, Rža, majíc svoje hábky

v loktušku svázány, kráela s otcem z vesnice, jak

se kamarádkám svila, do Jimramova na cviení.

Bylf jí tam Šmatián u tkalce, — evandélíka, s nímž

v Police u faktora se seznámil, na nkolik týdn
opatil laciný byt. Tvrdošíjn stál na tom, Rža že

nuisí býti pijímána v Jimramov, teba že Šmatlán-

ka sebe více bdovala, holka že je bude státi v Jim-

ramov ,,romadu" penz, kdežto doma by jí ani

neucítili. Šmatlán, maje vždy spravedliv na pa-

mti, že on do chalupy se piženil jako syn podru-

hv, podroboval se vli ženin tém pokaždé, když

týkalo se to pomr hmotných; ale tentokráte je-

8
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jínili bdování postavil se na odpor. í^ekl, že radji

z Javorová se vysthuje, než aby ješt kdy s fará-

em Hronským ml njaké jednání, nejen Rža
i Mila že pjdou jinam na cviení, a on že si již

njaký dm Pán vyhledá, kde by slovo Boží vy-

slechl. — A konen, — již bývalý pastor Javorov-

ský ekl, Bh a pravda že nepebývají jen v modli-

tebnách — zajde si teba do lesejka za ervených
statkem.

Sthovali se z Javorová. — snad chalupu u lesa

prodati. — nechoditi do chrámu, nýbrž do boin, —
toho se Šmatlánka. houževnat na starých zvyklo-

stech Ipjící. pece zalekla! Podrobila se, pestala

naíkati a hledla penz na Ržu vydaných v do-

mácnosti ušetiti. Strojila, pod záminkou, že jest

jich o jednu mén, ješt skrovnjší obdy a veee;
topila asto jednou za den, z rána uvaila .,jabka",

a ta mla rodina na celý den. Pekla ..chiebeek"

te za ti, ba i za tyi nedle, a sama, jsouc nyní

skoro bezzubá, nejvíce žvýkáním toho ,,Božího

dárku" zkusila.

Bylo u Šmatlán nyní neveselo. 2ena pece jen

,,ernila", že šlo po mužov a ne po jejím, Šmatlán

pi nedostatené strav hubnul a vnit nepokojnými

myšlenkami se užíral. Mezi sousedy te jen málo-

kdy chodíval; mli pece na nho svrchu, že dovedl

se farái postaviti, špikovali jej a dobírali si ho
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nkdy tak iiesncsitciii, že tkadlec éasto po týdny

do schzky se nedostavil. Bylof jeho jednání s fa-

ráem i odpírání povinného platu zpsobilo u pre-

sbyter velikou nevoli; a s ttMni. pedními v obci

sedláky, nechtli se znepáteliti ani Lamplot ani

.lanko ba ani Kv^tenský z plstatkii. Dlali se ped
ostatními, jakoby o ^matlána nedbali a jeho ostro-

vtipné povídání jen tak z útrpnosti poslf)uchali.

Celé dny sedával ^matlán u stavu a sám sob
cosi pobruéoval; Rža. tiché a pívtivé dve,
která svou pítonniostí a pítulným chováním cha-

lupu vždy rozjasovala, velmi nni chybla. Miléa

byla již více do eí. hrála a besedovala ráda po

venku s dtmi a také dosti asto s nimi se pohádala.

Každou chvíli pišla, že si s nkterou spolužakou

..vrátily árky"."') a to ovšem nikdy dloulio ne-

trvalo.

Nebylo divu, když ^matlán, kdykoli mohl. za

Ržou do Jim rámova zašel, a tam byly z Javo-

rová dobré ti hodiny. Ba nkdy, když vezl dílo do

Poliky a zpt ,,vorkauf" si pivážel, vracel se

místo obyejnou cestou pes Sádek, dlouhou za-

cházkou Jimramovem. Byli se ženou i Milou svd-
ky slavného ..pijímání" Ržina panem superinten-

') Se rozhnvaly.
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dentciH a velice se jim to v pkném .,domii Pán",

který ml již vž a hodiny, líbilo.

Evanjelíci Javorovští hádali, co asi uiní Šmat-

ián nyní, když nemá za kým do Jimramova se vy-

pravovat. Vtšina tvrdila, že „tekomejc Šmatlán

eše rád pileze". Ale rodinka z chalupy pod lesem

poala brzy potom, když Rža se vrátila, choditi

do vesnice Tíšt, kde byla nejbližší církev refor-

movaná. Musili ovšem dosti píke stoupati a se-

stupovati, nebo ves ta ležela pod protjším sráz-

ným svahem ,,Vysokého Vrchu", — le Šmatlán

byl by si radj nohy do krvavá ušlapal než farái

Hronskému se poddal. A druhého jara vypravil opt
Milu na cviení do Jimramova, vymluviv se jako

loni dvojctihodnému panu superintendentovi, že

v Javorov jsou dti nesrozumiteln vyuován5^

a dvojctihodný pan fará, nyní pražský, že vždy

na srdce mu kladl, aby hledl se pro sebe a všecky

svoje dopíditi nejjasnjší pravdy.

V zim, když leželo na svazích
,
.Vysokého

Vrchu" snhu po kolena, ba po pás, bylo ovšem

tžko do Tíšt putovati; a tu stalo se v nedli ne-

jednou, že Šmatlán místo kožíšku a beranice vzal

na sebe jen „všídní" kazajku, s ímsy sundal s kan-

cionálem i bibli, z ní pedítal, sám jakousi domácí

pobožnost drže. Vykládal pak písmo, neb kapitoly
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Z postilly, všelijak je obraeel. s kázáními srovná-

val, jež od zdejších i okolních knží byl slyšel a

tato i odsuzoval, že pravdu Boží. slova Kristova

a apoštolu mní a falšují.

Tím vším nestával se život ve Šmatlánov cha-

lup radostnjším. Rža tiše sice sedla a naslou-

chala, ale živosti jí to nepidalo. Mila po venku se

toulala jako jindy, a Šmatlánka. která od jakživa

nebyla milovnicí dlouhých náboženských rozjímání

ani za otce. ani za Plíhala, ani za nynjšího muže.

jehož ze všech lidí mla nejradéji. jak práv návi-

dt umla, — ta za Miloii vyšla a cosi po venku

kutila, pi emž jí bylo veseleji.

Málokdy nyní zavítával do chalupy starý Šmat-

lán; navykl si choditi svtem po prosb, nejprve

u svých dtí a pátel a pak, když se nm to po cest

hodilo, i u cizích lidí. Vejmnek na své bývalé cha-

lup prodal, aby peníze takto stržené mohl dáti v-
nem dcei, která po nniohalet služb ve statku

vdala se za baráníka ve §tnci. A tak byl nyní

opravdu živ z toho, eho mu kdo poskytl. V Javoro-

v staí známí, podruhov a baráníci. z vtší ásti

pomeli, na statku u ervených nevidli ho rádi

a u syna nebylo tomu o mnoho lépe. Nevsta zcela

nepokryt na jevo dávala, že o starého žebráka

nedbá, nadhazovala, že jsou asy ím dále tím hor-
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ší, Že sami nemají. Když pak staroch, toulaje se sv-
tem, kdesi egyptskou oní nemoc ulovil, poala se

obávati, aby je nenakazil a žádala ho, aby se jim

,,rejš" vyhnul a je do neštstí nepivedl. A tak po-

nenáhlu o slavných ,,poutech" mariánských na

Chlumeku vyskytl se mezi žebráky, mohutná scho-

dišt osazujícími, o nichž kdysi synkovi tak pí-

zniv se vyjádil, i starý poloslepý, zohavený

Šmatlán . . .

Lidé v Javorov pozorovali ,,mladého" Šmatlá-

na, jak hubne a jest stále zasmušilý. Nkteí ho li-

tovali více mn upímn, jiní rameny nad ním kri-

li. Sousedky si šuškaly, že to nikdy dobrotu nedlá,

když si mladý hoch starší ženu bére, sestárne pi

ní jistotn, — na Šmatlánovi pod lesem jest to vi-

dti! Jaký byl ve tvái ervený, boubelatý, vlas

erných, — ted mu již prokvétají, brada mu špi-

atí — a není mu jist víc než tyicet. U ervených
na statku asto na besed vykládali, to štstí, pro

které nebožka panímáma bratránkovi odpouštla,

že se víry zekl, že nebylo tak tuze veliké! De od

rána do veera, když do Poliky s dílem jede, boty

obuje až u hbitovního kostela, jen aby jich ušetil

a doma žena do sytá najíst mu nedá. Starého otce

div od chalupy neodešt\e co plátno Jirkovi, že

mu dala poloviní zápis! To ml u nich v pazderce

lip; kdož ví, zda bratránek nelituje, že víru pravou
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odhodil — jistotn nco hlavou iiiii vrtá. — jest stále

tolik zaiiiraéenv

Šiiiatlárí se užíral, sáni s sebou uvnit zá|)asil —
ale ne proto, že by byl chtl znovu pestoupiti ke

katolictví. Trudil se nad snou porážkou; nebo ne-

jen že i nejlepší pátelé nešli za ním v odporu

proti farái, jeho dcerky pece jen byly vyuovány
podle cizího Heidelberského katechismu, teba že

ne od nenávidného lironského. Lhostejnost, ba

neviile soused rovnž jej bolela, byf si sám vy-

mlouval, nic že o ni nedbá. — —
Ale nejhorší pro nho ratiou byly zprávy o praž-

ských dvojctihodných pánech, vydavatelích ..e-

skobratrského Hlasatele", jež se brzy po konfirmaci

Rfižiné po reformované církvi rozhlásily, ^matlán

v íimramov. Police i v kostelní vesnici Tíšti

lak usilovn po nich pátral, až všecky jednotlivosti

vyzvdl. Paráe Javorovského bratránek, byv

z vzení propuštn, z Cech do ciziny se vystho-

\al; fará sám. jenž nechtl dle Heidelberského

katechismu uiti a svých od zákonné vrouky se

rznících myšlenek se vzdáti, byl s doasného své-

ho úadu sesazen.
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Tu ješt Šmatlán v duchu jásal nad svým hrdi-

nou, svým prorokem, muenníkem pravdy, srovná-

val jej s mistry Husem a Jeronýmem . . . Ale pak

poaly se trousiti zvsti, fará že asi povolí, jinak

by sob, manželce i dtem svým život zkazil. Dti

že má na eských školách, není mu lze do ciziny se

odsthovati, jako uinil bratránek. Tkadlec byl pe-

svden, že jeho miláek vše radji podstoupí a

odhodí, než by boží pravdu a památku slavných

pedk zradil. Již nad ním ve svých nejsvtjších

hodinách tajn slzy ronil, eho všeho doma, úadu
jsa zbaven, aneb dokonce v cizin zkusí . .

.

Truchhl nad ním zbyten; knz, svobodomysl-

iiýnú, ba revolucionáskými kázáními tak po

Cechách, i východních i stedních proslulý, podro-

bil se naízením, slavn uvolil se pijati katechismus

Heidelberský a byl znovu úadem v církvi pražské

poven. Snad nahlédl, že jest odpor zcela mar-

ný, snad obtoval pesvdení nadjným svým

dtem, jichž vývoj nechtl násiln perušiti.

V duši Šmatlánov zlomilo se, co bylo v ní nej-

krásnjšího, nejvznešenjšího . . . Skutená, svtlá

pravda, následování Kristovo, což v abstrakci ne-

dovedl si dosti jasn pedstaviti, bylo pro tkadlce

stlesnno již mnoho let v osob pastorov. Jeho

hrdina padl, nebyl ani Danielem, ani Makabejským,

byl nehodným následovníkem Krista, jenž za lidstvo
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na kíži vykrvácel, ale pece království svého, krá-

lovství pravdy a svtla se nevzdal, je nezradil.

Když Šniatlán první krutost zprávy té pemohl,

liledél se dovdti, pro duchovní tak uinil a zdali

všech svých bývalých zásad se zekl. Le bylo

zcela nemožno toho se dopátrati, nebo pramen,

z nhož Šmatlán jindy erpal vdomost o zásadách

svého miláka, vyschl nadobro: „eskobratrský

Hlasatel" po odsthování se vydavatele jednoho

a suspensi druhého již se nevzkísil.

Tkadlec za nedlních neb veerních hodin etl

jen v knihách po Plíhalovi zddných neb díve

zakoupených. Z jarmarku pinášel si zpoátku

krom kalendáe tu tam njaký svazek; ale ty se

mu nelíbívaly, bylo mezi nimi leccos chatrného —
iicmlf nyní. kdo by nui kloudn tení poradil. Bibli

a ostatní po Plíhalovi knihy vykládal i ve schz-

kách se sousedy. Po ase, když ptka jeho s fa-

ráem Hronským zastarala a na ni se pozaponmélo,

evanjelíci .lavorovští zase pátelštji ke Šmatlá-

novi se hlásili, k nnni docházeli a k sob na besedu

jej zvali. Byl z nich pece jen nejipernjším, písmo

a kroniky znal vykládati jako žádný. Hlavní druhdy

pedmt tchto rozprávek: bývalý fará Javorov-

ský, jeho uení a jeho noviny, zmizel z besed

,tábora nespokojených" takm doista. Jakmile

sousedi o nm zaali, Šmatlán se zamlel a po chvíli
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s ním jiným, zajímavým zaal. Nesnesl, aby se

dotýkali této rány. Jen sám v osamlých hodinách ji

omakával a cítil, jak stále ješt se jití a krvácí . .

.

Nejradji rozumoval se sousedy, jak Kristus

tento svt asi chtl míti. Bylo u nho jisto, že není

na zemi nic, ale pranic v poádku, všude že místo

f3oží pravdy je lež, místo svtla tma — pro by jinak

všichni velicí jeho hrdinové byli proti stávajícím

ádm bojovali a za njakou jinou pravdu meli?

Vyk)ádal, že neml Spasitel v lásce ani bohatce ani

farisejce, že byl rovnž chd jako apoštolov, a

proto že žádných bohá nemá býti. Kristus umel

za všecky lidi stejn — ale nyní se jeden nad dru-

hého vypíná, rovnosti není nikde. Tyto ei zvlášt

Lamplot a Janko, jakož i nkteí baráníci a po-

druzi-helveti tuze rádi poslouchali a i Kvtenský —
když si pomyslil na ony sedláky, již mli sto a dv
st mír — k tonui pikývl.

S faráem Hronským, pes to, že jeho pedchd-
cem byla nui zadána tak bolestná rána. Šmatlán

se neusnn'nl. Chodil, když se nui v nedli kázání

zachtlo, stále ješt do Tíšt. A za nkolik let po

roztržce dostalo se mu nové píiny k vytrvalé

návštv vesnice pod srázem Vysokého Vrchu.

Rža, tichá a milá, hezké kvetoucí líce a upím-

ných modrých oí zalíbila se mladému tkalci Za-

hradníkovi, s nímž se Šmatlán seznámil v Police.
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Odvádli téimiž faktoroví dílo. a na cest k domovu
mívali spolu dlouhé hovory. Zahradníkovi náležela

na horním konci vesnice Tíšt irialá chalupa, e-

meslo ml hezky zaveden, pole tak kousek. Býval

jediný, otec zemel mu ped nkolika lety, matka

nedávno — poteboval do stavení hospodyni. V-
dl, že je hezká Rža Šmatlánova z domova písn
vedena, že unn' na vetat dlat i plátno, i barchet,

i ...štoff" - poítal, že dobe dopadne, teba že jí

rodie pro tu cluíli nuiolio nedají. Rfiža šla za

mladho tkalce ráda; byl slušný, k jejímu otci vždy

uctivý, chalupa, ped kterou stála ohronmá, asi

tistaletá lípa, se jí líbila, i to. že tam bude sama

hospodykou. Lekávala se vždy. když slyšela star

hospodyn neb ..chaloupeck" s nevstami se svá-

iti.

;^^latlá^ka byla radostí všecka bez sebe: vdá

dceru na chalupu a nebude jí musit postoupit ni-

ehož nic! Když Zahradink o Ržu ekl. stále se

obávala, že na n uhodí, aby kus pole i louky

prodali, nebo aby na chalupu si vypjili, co by

na Ržu i)ipadlo. Zatím ženich ani muk a zcela

se spokojil, když imi, již blízko ped svatbou, s mu-

žem vyložila, chalupa že bude holek rovným dílem,

když má on chalupu svou. že budou hledt, aby se

k nim s Miloii nkdo možný piženil, který by je

pak vyplatil.
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Šmatlánka koupila Rži ke svatb nové šaty,

iiotky a vnec, dala jí nacliystané peiny, trochu

nádobí a náadí — mnoho nebylo teba, vždy po

Zahradnice, teprv loni „umené", bylo toho ve

stavení dost a dost. Oddavky byly v Tíšti, rodišti

to ženichov. Zahradník sám došel na Javorov-

skou „fáru", by to od dvojctihodného pána vyprosil

a chtl, naveden jsa Šmatlánem, i štolu zaplatiti;

ale fará Hronský, dav svoje svolení, taxu písn
odmítl. Ješt dnes, po tolika letech, znla mu
v mysli zpupná slova Šmatlánova; vyhýbal se mu,

kdekoli ml jej potkati, a byl povden, že se s ním

iji této svatb nesetká. Pravil ženichovi, že nevstu

nepijímal, ani sestru její a že vbec k nmu do

kostela nikdo z chalupy nechodí; že jest tudíž

zcela v poádku, aby nkterý jiný duchovní snou-

bence oddával. Za to, co nevykoná, že penz ne-

pijme.

Tak se tichá Rža usídlila v chaloupce pod tí-

staletou lipou; poídil si druhý vetat — na nmž
nyní ona dlávala, jak byla z domova zvyklá. Ho-

spodaila, dlala o políku, poklízela své dv kozy,

tšíc se, že i na kravku se zmže. Muž jezdil s dílem

do Pohky a stavíval se v Javorov v chalup pod

lesem; i Šmatlánovi u Zahradník nedli co nedli

se stavili a nkdy i dne ,,všídního", zvlášt, když

tam dátko pibylo. Zahradtiík, lovk velmi po-
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božný a tená liorlivý, povdl i tchánovi o no-

vých evanicMckých novinách, které po letech sna-

žily se zaujati místo „eskobratrského hlasatele".

Brali je spolené a Šniatlán je zase pjoval Laniplo-

tovi i Jankovi. Zase nnVali rozhovory o láncích

a kázání mladých téch knží, kteí psali do ..Hlasii

ze Siona" neb ,,í:vangelických List", volili si mezi

nimi své oblíbence, hádali se, í uení jest nej-

lepší — i, jak Šniatlán íkával, které je pravd

Boží nejbližší. Jméno jeho bývalého miláka vy-

skytovalo se jen tu a tam v místních zprávách —
byl životem a marným bojem zlomen . . . Tkadlec

vždy bodlo hluboce.

„Tihle mladí farái — ti to berou zostra!" libo-

vával si, když novin hodné peíkal. Jaké by to

bylo pkné, kdyby zde, ve chrám a na fae tako-

vého mli! Pak by nebylo teba choditi vichicí,

plískanicemi pes hbet Vysokého Vrchu, broditi se

po kolena snhy. Jest to tžko pro mladého, ne-

ku -li když i)adesátka dochází —

Pešlo nkolik let a Šmatlánovi se pání spl-

nilo. Po nkolikamsíním churavní odešel fará

Mronský církvice Javorovské, kterou pes tvrt



126 TEREZA NOVÁKOVA:

století byl vedl. Odsthovali jej nedaleko fary na

hbitvek, nízkou zdí i hradbou žulových balvan

obklopený, nad nímž tenniila se boina s dlkovými

rovy prvních zase veejných vyznava ,,víry be-

ránkovy". — Po smrti „dvojctihodného panáka",

jehož písná dstojnost nepipouštla veliké d-
vrnosti, nikdo neodvážil se proti nmu šeptnouti,

tolik úcty vzbuzoval minulý jeho život a zvlášt

chudoba, v níž zemel a která pozstalé choti

i ovdovlé dcei sotva dovolovala, aby na zelený

drn jeho rovu umístily slkvostnjší památník.

Šmatlána, když ,,na besed" chtl nebožtíkovo

psobení rozbírati, okikli kamarádi, aby nechal

dvojctihodného pána býti, „tekomejc že už ich smrt

sroufiala". Ale když pozdji Šmatlán poal uvažo
váti, jakého asi faráe si Javorov vyvolí, a si pál,

aby byl hodn mladý, ,,z toho nového svta", trefil

sousedm netušené do noty.

Po celý as, dokud okolní dvojctihodní páni

úad zemelého faráe zastávali a takto pozstalým

paním alespo nejbližší budoucnost zabezpeovali,

hovoilo se po všech chalupách a statcích stále

o tom, jaký ten nový fará bude. Šmatlán ve své

touze, aby mohl opt Javorovský ,,dm Páné" na-

vštvovati, již si o nm v duchu utvoil obraz.

Vyvolí-li obané mladého, jist že bude vlídn
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s fariiíky se stýkati, hudc snad i ohniv kázati.

jako nkdo kázal kdysi. Sed pi vetatu. zase

si Šmatláii nacvioval, co novému farái ekne,

jak jej uvítá, jak si jeho pízné získA.

Dokal se .lavorov a s ním i Šmatlán. a v cha-

hipách i ve statcích mly hovory nyní již uritý

podklad. Nov zvolený fará byl vskutku ..z toho

nového svta"; byl vesel, plynn mluvil i kázal,

koen své vývody vtipnými nápady, ale šatil se

i po švihácku, pelivé vlas a vous si pstoval a

krom duchovního úadu horlivé všímal si pstní
zahrádky, spoleenských styk, podnikal cesty, vý-

lety. Í3yl synem zámožné rodiny a za krátko pi-

vezl si i bohatou mladou |)aní, ímž skronuié farské

pokoje zcela jiného \zhledii nabyly, i^resbyterm

i vši obci se nový ..dvojctihodný pán" velmi za-

mlouval — a také Šmatlán si íkal, že jest spo-

kojen . .

.

Pestal vskutku choditi do Tíšt a hned první

nedli s jakousi okázalostí vypravil se se ženou

a dcerou Milou do .lavorovského „domu Pán".
Pítomní se loktem postrkovali, když vážn mezi

muže usedl a svij veliký kancionál podle rozv-

šených ísel otevíral. Na zdi vedle kazatelny šu-

stily, prvanem jsouce ovívány, uschlé vnce, fló-

rové i hedvábné stuhy, jež k pohbu faráe Hron-

ského vnovala okolní honoracc; Šmatlán na n
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se zadíval, nevda, co znanienají, — bylf se pr-
vodu vyhnul; ale pak hned, když poala obec píse

ped kázáním, jal se horliv a z plna hrdla zpívati

svým již ponkud chraplavým hlasem. Mladistvý

fará, jenž byl zatím vstoupil, ukazoval se již lehce

netrplivým, když sloka stíhala sloku a žalmovitý

zpv konce nebral. Když pak na starobylé ezané

kazateln se vztyil, Šmatlán vpíjel jeho zjev oi-

ma a stále v duchu uvažoval, je-li i není duchovní

podoben onomu, jenž nedovedl zstati bojovným
hrdinou svtlé pravdy. Až i smysl kázání se mu
tratil. Fará mluvil byste, svižn — nebyl studený

ani písný — ale — Šmatlán skoro nerad pipou-

štl — vydavateli „eskobratrského Hlasatele" se

nepodobal. Nu, nech si, jen když bude jiný než

fará Hronský!

Tkadlec nut se ze vší síly, aby si nového dvoj-

ctihodného pána zamiloval, usmyslil si, že bude hle-

dt, co nejvíce se s ním sblížiti. Kdykoli jej potkal,

dal nejen uctivé pozdravení, ale zastavil se, kašket

v rukou makal a poal se vyptávati, jak se dvoj-

ctihodný pán ráí tady v horách vynacházet, jestli

se mu nestýská po Praze a po kraji atd. Fará se

zasmál, pravil, že je mu dobe, podal i ruku, na

rameno Šmatlána poklepal, ale do dlouhých hovor

nikdy nedal se zapísti. A Šmatlán tak rád byl by

se zeptal, jak o tom i onom církevním naízení
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soudí, zdali je schvaluje, zda myslí, že jsou oni,

helveti reformovaní, praví potomci eských bratí,

pedk slavné pamti, zdali slyšel o israelitech, již

se také za pravé následovníky pedkii mají a jací

vlastn jsou.

Tch i jim podobných otázek ml Šmatlán tolik

nahromadno! Konen si ustanovil, že pjde pímo

na fáru a tam na dvojctihodného pána uhodí o radu

a pispní. Sebral se jednoho odpoledne, když

z Poliky s dílem pijel a ješt v polosváteníni

svém šat zvolna smrem ke kostelu se loudal.

Na krátké své cest uvažoval, jak by faráe co

nejpknji oslovil a si ho získal. Vystoupil po

schdcích do sín, kam vonly nyní rže. mladým

duchovním v zahrádce osazené, a v kancelái spatil

faráe, an v hezkém krátkém kabátku, blostných

manšetách a svtlé hedvábné kravat, semo tamo

pechází, ruce maje v kapsách. Snad pemýšlel

o vhodné form pro nedlní kázání, ^matlán se

narovnal, odkašlal a pikroiv blíže k farái, spu-

stil: „Dvojctihodný spolubližní. ote duchovní! Rá-

il bych ich tuze prosit, dyby dali mi nejpože-

njc ákou radu . .

."

Mladý fará nejprve sotva smích potlaoval nad

obadným a pi tom komickým si poínáním

tkalcovým, ale pak udiven na pohlédl: ,,Radu?

V em bych vám ml poradit?"

9
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„Pože prosím, já tuze rád tu, dyby tak ákou
knížtiku. — — Dvojctihodnej pán, co tu bejval

ped nebožtíkem panem faráem Hronským — te-
komejc je v Praze — taky mi pucoval, eše když

sem byl vejrostek."

,,To se vám mže stát," odpovídal fará vesele.

„Mám tu knih dosti, ješt z let studentských. Až
se mi naskytne chvilka, poohlédnu se vám po n-
které, která by vás pobavila." Kývl pívtiv hla-

vou a oekával, že Šmatlán, vysloviv svou žádost,

odejde a jej déle vytrhovati nebude. Ale tkadlec

stál na svém míst jako pikovaný a hladil dénko

svého klobouku rukávem.

,,Eše bych ich ráil prosit, dyby mi chth

poradit, kerý z tch evanjelickejch novin bych si

se zetm ml brát?"

Fará již byl netrpliv. ,,Což máte v chalup

na asopisy peníze? Stále slyším od lidí, že jsou

zlé asy! — Nu, máme list rozliných, Bethanii,

Hlasy ze Siona, Husa, Jednotu, Evanjelické Li-

sty. .

."

„A kerý z tch novin jsou nejbližší Boží prau-

d?" — vpadl Šmatlán, pevn svoje, pedasnými
vráskami obklíené oi na faráe upíraje. ,,To je

to, za bych ich ráil prosit, aby mi ekli."

Mladý duchovní již cosi o Šmatlánovi slyšel,

že je rýpal, ale pirozen se donmíval, že jeho
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nespokojenost týká se jen nejbližších všedních vcí.

Otázka tato naplnila jej napolo podivem, napolo jej

bavila. „Milý brachu, kdo niiiže íci, co je pravda?

Z našich pánu bratí-redaktorii zajisté každý se do-

mnívá, že má pravdu a podle toho si i vede."

„Bejvalej dvojctihodncj pán íkával, že je prauda

jen jedna, ta, kerou nám odkázali pedkové a za

u umírali — a já taky vím, že je tomu takle,"

odpíral Šmatlán skoro vášniv.

Fará se rozhorlil. Na pišel sem tento chalup-

ník vykládat mu rozumy? ,,Myslím, tatíku, že byste

nejlépe udlal, kdybyste se nepletl do ešení otázek

náboženských, zcela jim nikdy neporozumíte. Pe-
ísti si hezkou knihu, pouiti se z ní, pro ne,

k tomu vám rád pomohu ! Ale co by ony listy

vám podaly, eknu já vám s kazatelny; k emu by

byl duchovní ustanoven, než aby osadníky svoje

v náboženských záležitostech pouoval?"

Smatlán podíval se na duchovního ponue. To
znlo skorém tak jako tehdy slova nebožtíka Hron

.

ského! Jazyk se mu lepil na patro, rychle oddy-

choval, konen vykoktal: „My dycky brali no-

viny áký — už sme tak nauený — ,,Ceskobratr-

skýho Hlasatele" sme távali a tedkomejc šelicos."

„Nu, když jste tak uvykli, tte dále a berte si

listy ty, kterým nejlépe rozumíte. Jak jsem pravil.
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V tom jest tžká rada. Pro knížku si nkterý den

pijte."

Ostoupil k oknu a zabýval se lístky kvtin

v koenáích tu umístných, již více k Šmatlánovi

se neobrátiv. Tento dal zajíkavým hlasem „dobrý

poledne" a již pomalu odcházel. Tak mu bylo

divno, nedovedl si íci, zdali u mladého faráe

pohoel ili si ho získal — ^ V nkteré chvíli bylo

mu zcela tak, jako tehdy, když, bojuje za esko-
bratrský katechismus, pln vzteku od fary odbí-

hal — ale vymlouval si to sám. Pátelm na besed
se pochlubil, že mu dvojctihodn3> pán knížku píjjil,

že mu jich dá ješt více, chválil, jak s každým pro-

mluví — ale bylo mu pi tom hoko.

Z fary sthovalo se do Šmatlánovy chalupy

knih nkolik, ale ku sblížení se s farou nedošlo. Když

Šmatlánka v uctivém podivení kdysi vyprávla,

jakou dlá „panika z fáry" velkou, co má šatstva

a nábytku nevídaného, mezi selské se nemíchá,

jenomej tak v kostele že je ji vidti — tkadlec

trpce dodal, že „dvojctihodný" je taky tuze veliký

pán, takového že tu ješt nemli!

O tom také mezi sousedy leckdy slovíko pro-

hodil. Ale do kostela Javorovského chodil stále,

mladá Zahradníková dosti si stžovala, že rodie,

zvlášt tátu, tak málokdy vidí, kdežto díve se u ní
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Stavil CO nedli. Ba Šmatlán vyznamenával se nym

^jakousi okázalou horlivostí; v „domu Pán" byl

tém první a poslední odcházel, v prozpvováni

písní byl neúnavný a kdyby ten který žalm v kan-

cionále teba ticet slok byl obsahoval. íkával

sousedm, že by mly se držeti nešpory každou

nedli jako v kostele katolickém u sv. Markéty, a

hnvával se, kdykoli se fará, jinak jsa zamstnán,

nešporám vyhnul. ,,My evandlíci stejn vo ro-

madu svátk pindem, teda a se aspo ty, kerý

máme, držej' patin."

Již i na faru o pobruování a popichování Šmat-

lánov cosi se doneslo; pišel s tím kostelník, jeho

žena, která pi práci tam pomáhávala, dveky.
Fará se tomu jen usmál; Šmatlán, jenž dosud jej

vždy zastavoval a k nmu se pilichocoval, byl

mu prost smšným — ml jej ponkud za pople-

teného. Mnohem více jej zajímalo, jaké druhy rží

jsou vhodný pro Javorovské podnebí, než co tento

chalupník, bývalý katolík, o nm si myslí.

Ale i této nenadálé píchylnosti tkadlcov k Ja-

vorovské fae, které po tolik let na sto krok se

vyhýbal, nastal náhlý konec. Šmatlán již s mla-

dým faráem se nezastavoval, kašket nemakal,

knih od nho si nevypjoval; ve schzkách

s Jankem, Lamplotem a Kvtenským ze sotva zna-

telných narážek staly se zjevné obžaloby. Bylf se
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duchovní „z toho nového svta" dopustil neslý-

chaného peinu, ímž dle mínní nespokojenc po-

božnost v kostele i víra sama byly poškozovány:

naídil, aby se z každé písn ped neb po kázání

i o nešporách zpívaly vždy jen nkteré sloky a

ne verše všecky, takto že k výkladu jeho dojde

vždy velmi pozd a bohoslužba vbec až pes po-

ledne se protáhne. V Javorov dlouhé zpvy byly

od jakživa v oblib a v poslední dob ješt Šmatlán

v nich vrstevníky utvrzoval; starším lidem tak pk-
n se to v kostele sedlo a zpívalo, ím déle, tím

lépe. A te tomu má býti jinak.

Šmatlán pi svém brojení ml nejen „tábor ne-

spokojenc" na své stran; pidali se k nmu
všichni, kteí by byli nejradji celé dny v „domu

Pán" vysedli.

,,Heleme, heleme," vykládal v seknici u Lam-

plot, kterýsi den na podzim, když „skracování

písniek" již skorém msíc se provozovalo, „už

i ta jedna nedle v tejdnu je mu dlouhá! A kato-

lickej falá neboli velebníek slouží mši svatou

každikej deií, drží nešpory, zpovídá a s posled-

ním pomazáním tá pes hory doly jdít musí. Tole-

nonc je proti Boží praud a Kristovu pikázání."

„Och," poal bdovati Lamplot, „cák my se tm
svým knžím naplatíme a potomejc nic z toho ne-

máme, ani kloudnou písmiku ! Slejchám, že pro tole
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placení už i lidi z církve vystupujou; udali to v kc-

rejsi ddin za Krounou."

„Je pecej vidt, že je falá pán a my selský

vornáti," špikoval Janko, baráník. „Sám je po-

ádem jako dyž na zdavky se chystá, má šeho

a nám káže, abychme nehešili proti sídmýmu pi-

kázání, nepytlaili, na topení a na stlaní nechodili,

dyž nemáme cedulku. Dyž vidí ženskou, že nese

nši na zády,*) hnedkom po ní kouká, esli mla
dovolení. Jo, vono se ekne „Nepokradeš" — ale

to by lovk nemoh' bejt živ, musil by se pást!"

„Šak pánm ve mst áká ta nše neuškodí,"

pitakal lakomý Lamplot. ,,Von, falá, tomu neroz-

umí — a taky je s nima."

„Kamarádi," zaal Šmatlán zvolna a slavnostn.

,;Chdyž tak távám v bibli vo Spasiteloj a apošto-

lích, maluju si, jaký by mli bejti jejich následov-

níci. Maj" vopustit šeciko a kíž na bedra si

uložit. Cák je im poteba áký parády, ákýho
bohatství? Nemli ho ani Kristus Pán. ani uedníci

jeho. Na knza se patí, aby, co má. rozdal a se

svou víjbcej živ byl pospolem jako bratr a jedna

rodinka!"

..Jen si maluj, Smatláne," smál se Kvtenský,

*) Otep roští na zádech.
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„budeš malovat do dne soudnýho! Takovejch nejní

a nebude!"

„Ale chdyby bylo, spíš bychme tu Boží praudu

našli," odpíral Smatlán tvrdošíjn, „A mli bjchme

lip."

,,To mli!' pisvdoval Lamplot. „Ale máš

to platný — spíš slunce s nebes spadne!"

Hovoili ješt chvíli o lecems, ale konec roz-

právky vyznl pece jen ve hnv proti falái, který

je tak pohodlným, velkým pánem, le chudým li-

dem nerozumí.

A tak bylo, sotva že nový dvojctihodný pán

v obci jak náleží se ohál, zase tajné brojení a jitení

a zase to vycházelo od Smatlána! Presbytei a roz-

vážnjší lidé neradi to vidli; mli obavu, aby i-

perný mladý knz jim neprchl na khdnjší a pí-

jemnjší psobišt a hledU výitky tábora nespo-

kojených všemožn oslabiti. „Já nevím," pravil

starší Kuera Kvtenskému, když náhodou z ká-

zání se s ním ubíral, ,,pro Smatlána pod lesem

posloucháte? Stejn kloudným evandlíkem nebyl

a nebude, jde mu vo to, aby s každým se pohádal

a ho pošpinil. Pecej máš, Kvtenský, z toho roz-

um a v hlav voi. Už se každikej v Javorov
bojí vo jeho stavení zavadit. Ta jejich Mila je

hezká ouka, pracovitá, spoádaná — táhne jí pt-

advacítka a vdát se nemže! Kdák by se chtl
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k Šmatlánom do chalupy piženit? Nejní hocha, aby

si troufal jdít tam na kalandu, bojí se káždcj, že

ho Milin táta pehádá. Ba, vdí to už i pespolní,

jakej je táta šoural a máma držgrešle!"

,,Cák to vykládáš mn?" utrhl se Kvétenský

na presbytera. „Já si holku nenamluvím, mám
domka ženu a dti!"

„No, poudám to jcnomej proto, abys se Šmatlá-

nem nekamarádil — ani se to na sedláka nepatí,

dávat se vod chalupníka dost pošpatnýho proti

falái navádt!"

Kvtenský se zamrail, hodil hlavou, ale ne-

ekl nieho. Le tolik pece Kuera, starší, doká-

zal, že nyní jen Janko a Lamplot se Šmatlánem

nad zvráceností svta bdovali a posupnost všech

pánij, knží, i vrchností i faktorii probírali, a ostrý-

mi a trpkými slovy ji odsuzovali.

Nebylo týdne, aby si Šmatlán s trakaem ne-

vyjel do Poliky; jednou vezl dohotovený kus

ernohndé ,.verule", kterou pak faktor do apretu

odeslal, jindy pt, šest kus modrého barchetu

s erveným krajem, a vždy si skoro pltvrté

jcdnodušky odtamtud odnášel. V Police sice již ^ak
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nekvetlo tkalcovství a plátenictví jako ped tyi-
ceti, padesáti lety, kdy celý okolní kraj jen a jen

tkalil, ale stále tam bylo ješt faktor dost, hlavn

takových, kteí dílo vesnického lidu zasílali do

blízkých nmeckých Svitav, z nichž stávalo se

veliké prmyslové stedisko. Pro Šmatlána a jeho

vrstevníky byla vždycky práce, ovšem že za mzdu

peskrovnou, od let nezmnnou. Šmatlán si se

zetm Zahradníkem asto zavdechli, že af se tkalci

,,štoff' i barchet sebe pilnji, od svítání do veera,

víc než ticet krejcar že se nevydlá, a to ješt aby

žena špulovala — a když se odpoítá, že den se

promarní dovážením a odvážením díla, zbude do-

konce jen krejcar ptadvacet! Kterak z toho na-

stádat na dan, na správku ve stavení, na svtlo,

šatstvo a obuj — a na stravu také teba pidat,

vždy pole a chlív všecko nedá — již ta sl, koení

stojí, U Zahradník te dlal jen jeden; Rža, když

dtí pibylo, drobotinu stále chovala, na ni šila a

záplatovala, staila jen mužovi navíjet, kozy, dr-

bež obstarat a spolen s ním, když bylo teba,

práci na poli odbýt.

U Šmatlán ovšem dlali dva; Mila skorém

ze stavení nevyšla, stále podnžky šlapala, ,,jedna

— ti, dv — tyi, jedna — ti, dv — tyi" —
a lunkem házela v horené píli. Byla stále štíhlá

jako prut, tváe skorém již špiaté, a hezké, vý-



JIÍ ŠMATLAN. 139

razné, jako kdysi tatík; trápila se, že se všecky

kamarádky adou vdávají a jen o ní že se hoch

ješt nehlásil. Takhle o muzice na ostatky, o pouti,

posvícení — tanila v hospod dost s domácími

a pespolními — ale o chalupu jejich hoch ani ne-

zavadí. Šmatlán asto teskn k dcei pohlédl, bylo

mu jí líto a íkal si v duchu, to že proto žádný k nim

piženiti se nedbá, ponvadž on jde bezohledn za

pravdou a ti ostatní jsou lichometníci, íarizejci ta-

koví . .

.

Zmínil-li se žen, že Milce let pibývá a hned

rozhorlen pravila: ,,Ncžlivá áko pošpatn vdát,

to rejš a eká, zle i domká nejni — taková se

neztratí, bude mít piil chalupy, pole romadu —
taková tá do plstatku se dostane!" Le Smatlán

pece pozoroval, že Milce léta utíkají — dlouho-li

a bude jí ticet — a to je pro ženskou již pováž-

livý vk!

A pozoroval let asu nejen na své dcei a vnou-

atech; všecko se ve svt njak mnilo a obracelo.

Když ve mst se zetm Zahradníkem dílo odvá-

dli, již leckdy si pipadali tak njak „ze starého

zákona"; vystídalo se u faktorii lidí z celého okolí,

a tu nejeden již nenosil žakonový šátek kolem

krku otoený, vestu až ke krku zapjatou, vysoké

boty, v let epici placatou, v zim beranici. Zcela
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jiný kroj te mezi tkalci mladými v oblibu vešel:

modré plátné blzy, jakých Šmatlán jakživ ne-

vidl, kabátky krátké, kolem krku hedvábné er-

vené stužky s dlouhými konci, klobouk s ohrom-

nou stechou, jak za stará družbové a sedláci —
furianti nosívah, ale vyšší, a tak njak forteln na

hlavu vsazený, f^íkalo se, že tuhle „strj" z Brna

neb z Prahy Hdé pinesH, tam prý se pracující lid

takto nosí. Zahradníkovi se to nelíbilo, byl nepí-

telem všeho furiantství, tichý, zamyšlený lovk,
jenž tžkosti života sice poznával, ale trpliv je

snášel. Šmatlán zeovu nelibost pipouštl, ale sám,

maje ve zvyku vše pozorovati a rozbírati, vždy,

kdykoli v Police dlel, „tu novou módu" oku-

koval.

Jedenkráte, bylo to za asného léta r. 1893,

odváželi si se Zahradníkem osnovu a zabrousili

ješt na námstí na poštu, aby si tam vyzdvihli

„Bethanii", na kterou spolen pedpláceli. V pr-
jezde setkali se s nkolika muži, o nichž vdH,
že také faktorm práci dodávají a že jsou „z no-

vého svta"; ti také vybírali si noviny njaké, do

nich nahlíželi a polohlasné poznámky si sdlovali.

Šmatlán si asopis svj ist složil, dovnit kazajky

zastril, a již opt hrel s „krakarem" po námstí

kolem sloupu Mariánského, zahnul ke kostelu a

odtud na „Dolní pedmstí".
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Když byli již za posledními domky „Nové Ka-

mence", zastavil Šmatlán trochu, urovnal si na

trakai lépe zboží a pravil Zahradníkovi: „Ším se's

tch novin, co tam na pošt mli? Kerý asi byly?

Troufám, že tile lidi, co se podlévá nový módy
spravujou, netou noviny, jako my táváme, ani

kerý drží falá a starosta?" „Kdož pak to muže

vcdít?" odpovídal Zahradník klidn. ,,Novin je

tekomej kolik set, chdyby je ml lovk šecky

peíkat, ani by nestail! Sem rád, chdyž „Bethanii"

petu a ten „Denník", chdyž mi ho soused. Ma-
dra, puí — nemám tekomej kdy." „To mi v,
brachu," zaínal Šmatlán, „chdyby to možná bylo,

pcíkal bych noviny a knihu, chde kerou — po-

ádem se mi zdá, že toho vím málo, už za mlada

sem byl na to navedenej, abych božskou praudu

všude vyhledával. — — —" Vzdychl z hluboká,

vzpomenuv zase jednou na toho, jenž mu velel

pravdu a svtlo hledati a jehož obraz, kdysi tak

uritý a jasný, bledl a ztrácel se mu v mysli. „Na-

šinec je v tom zle," pokraoval Šmatlán po malé

chvilce, ,,kdák knih a novin dost a dost nabrat?

Tile uení — tm je iná — mají šechnu píleži-

tost — tou si a uí se, jak srdce ráí — sprostej

lovk vod šeho je vodstrenej . . . Aby byla na

božím svt spravedlivost áká — to nejní!"

Trakae obou tkadlcú doprovázely vrzotem a
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hrkotem svým e Šmatlána, vždy více se roz-

ohnujícího, tak že muži ani neslyšeli, že již chvíli

za nimi klapají kroky. Když Šmatlán skonil, ozval

se za ním krátký, jakoby rezavý smích a když

se ohlédl, spatil, že je dohonil muž neznámý,

odný také, jak se tkadlec vyjadoval, ,,podlévá

ty nový módy". Ml modravou, trochu již vy-

bledou košili, široký klobouk, šat kdysi temno-

šedý, te již obnošený, malé šnrovací stevíce,

nad nimiž vzorkované punochy koukaly; byl po-

stavy prostední, jen o málo vtší než Šmatlán

sám, slabší, bledého líce a šedomodrých, ponkud
unavených oí; erné vlasy pomádou napuštné,

sesány byly s obou stran ke spánkm a tu splý-

valy s úzkým pruhem taktéž erných kadeavých

vousíj, jenž táhl se od uší až k vyholené brad.

Na rtu horním vyrstalo jen slabé chmýí.

Oba tkadlci, podivným smíchem jsouce zara-

ženi, na chodce ponkud nedviv pohlédli; ale

ten se jim hned ozval: ,,Divíte se, pro jsem se

zasmál? Inu, tak mi to pišlo k upímnýmu smíchu,

že všude, ale všude je slyšet žalobu na svtskou

nespravedlivost."

Oekával, že se mu nkdo z oslovených ozve;

le ti mlky dále se ubírali po kamenité cest, ja-

koby usilovn dávali pozor na pekážky, trakae

jejich zadržující, I dodal neznámý: „Abych ekl zpí-
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ma, je mi to dost divno: lidé na nespravedlivost a

bemena ustavin naíkají — ale aby piložili ruce

a kivdu, kterou jim svt iní, napravili — to se

jim nezdá." Zase se nedokal odpovdi; Šmatlán

již již ústa otevíral, ale tu k nmu zef pohlédl

úzkostn a vyítav, jakoby chtl íci: „Vy po

cest reptáte, tento cizí lovk vás vyslechl — aby

nás tak udal ..." I spolkl Šmatlán pichystanou

odpov a zase ped sebe se zahledl. Le cizí

muž nedal se tak snadno odbýti; kráel staten
podle nich, asto veliký v modrém plátn zatoený
balík pod ramenem si urovnávaje, a za nkolik

minut zase se ozval: „Taky si vezete dílo domu,

že?" ek, ukazuje na osnovu, zahraženou balíky.

z nichž pásma bílé bavlny a režných nití ouhala.

„A odkád pak, obané, smím-li bejt tak opovážli-

vé]?" Šmatlán i Zahradník zarazili se nad nezvyk-

lým titulem, le pes zefovo mrkání odpovdl
tentokráte Šmatlán: ...lá jsem Ii Šmatlán z Javo-

rová, pod lesem, a tule je náš zef, Rži naší manžel.

Zahradník z Tíšt, z horního konce."

„I to jsme skoro jako sousedi, od obana Za-

hradníka není k nám víc než tvrt hodiny. Já jsem

Hamerník, z Betléma, numero tetí."

Zahradník ješt nedovedl se zhostiti nedvry.
„Pecej Hamerník mladý umel eše za svobody,

mže tonui bejt skorém pl roku a starý ten už je
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romadu let, už snad sídmý, zakopanej. Hamernika
tekomejc je v chalup sama," vykládal suše, zpola

k tchánovi jsa obrácen.

„Bejvala," odtušil prvodce skoro podráždn.

,,Když bratr Bobeš umel, matka mocí i,mermo

chtla, abych šel dom, chalupa že bude moje,

škoda ji prodávat nebo najímat a dlat že si mžu
taky podle libosti. Šel jsem, abych pravdu ek',

dost nerad, jsem v Brn skorém od šestnácti let,

dlal jsem tam v nejpednjších fabrikách, plat mi

šel hezkej — a v Brn je docela jinaí svt než

na naší samot — tam lovk pozná, o em u nás

jaktživ neslyšel . . . Votevou se mu mozek a vo-

i . . . Ale když matka ustavin lamentila, že je jako

kl v plot, pijel jsem. Taky jsem hned práci v Po-

lice dostal — a dobrou — umím dlat docela jinaí

dílo, než zdejší — a ješt mne faktor pemlouval,

abych šel do Svitav, do Brnnce, že se mžu každou

sobotu vracet. — Ale to matka naše nechce —
no, dokavad bude živa, udlám jí po vli — ale

pak zase se do fabriky nkterý dám, u nás na Be-

tlém to nevydržím. — —

"

Muži poslouchali nenadálého druha, Šmatláii

upínmji. Zahradník mraiv. Hamerník dobe si

toho povšiml a obrátil se k nmu s pátelskou

otázkou: „To jste jist slyšel, že jsme byli u Ha-

merník dva brati — sestra, nejstarší šla s mu-
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Žení, Navrátilem, do Ameriky, za jeho pátel-

stvem."

„I, já se tch Betlémskcjch mnoho neušimám —
nemám na to chdy —" odtušil Zahradník neobmk-
en, „a taky jsem byl na vojn, to se lovku sou-

sedstvo z pamti vytratí. Vy ste vojákem nebyl?"

,,Byl jsem siln slabej; hned, jak m prohlídli,

ekli „untaublich". To víte, tkalcovina síly nepidá,

je to jedno, doma nebo ve fabrice. — ^"

,,Ba, ba!" pisvdoval Šmatlán horliv. „Prsa

bolcj, nohy slábnou, chdj^ž poádem ty podnžky
šlapou — prachu a pazdeí se kadlec naloká, diu

si plíce nevotráví!"

,,A pro kalíte, když je to takový?" namítl

Hamerník, dotknuv se Šmatlána ostrým pohledem

a skoro úsmšn koutky svých úzkých rt stáh-

lUlV.

,,Dj'ž ste zdejší, pecej víte, jak to chodí. Pole

nás neuživí, sejeme oves, jeici, bandory sázíme —
žito ozimní stejn snhy vylézej' — šak víte, jak

málo obilí platí! A což ti, kei nemaj* pole? Ví

Hospodin, že bez kalcoviny bychme tu hladem

umeli. Iná — — — skoro tch pár šesták ne-

stojí za práci - když kohouti kokrhají, už k ní

sedáme a do kvíerka si nepolevíme
"

Hamerník prudce hodil hlavou, div mu vak

s pípravou nevyklouzl pod paždí: „Však by se ta

10
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práce vyplácela, kdyby nás nevodíral kapitál! Nej-

dív zbohatne z ní fabrikant, co dává pízi a osnovu,

pak faktor, pak obchodník, kterej ji prodává —
my, co ji dláme, nejmí z ní máme! My dlníci

jsme vyddnci!"
Šmatlán poslouchal s rostoucím podivením; co

to kapitál, nikdy neslyšel — ale domýšlel se, že to

také njaká kivda, ve svt proti boží pravd pá-

chaná. A kterak to zná tenhle Hamerník vykládat,

jak s tkadlci každý postrkuje! Kýval tak horliv

hlavou, až Zahradník odmítav ekl: ,,Tole iná
nejní; káždej chce bejt živ — a chdyby nám faktoi

práci nedávali — pecej' bychme si nemohli pí-

pravu kupovat a pak dílo prodávat? Cák chdyby

nešlo na vodbyí? Slejchám, že ti malí emesníci

v mstách, co se udlaj pro sebe, nemaj' lip ncžlivá

my."

„To se všecko dá na jiný základy postavit, nežli

svt te stojí," pravil Hamerník s tajemnou tváí —
„a taky postaví ..."

Mezi tím pejeli Starou Kamenec a kolem ryb-

níka u Sádecké školy zaboili mezi pkná Sádecká

stromoadí, erný potok vroubící. Za krátko se

Zahradník zastavil, hodlaje se s trakaem svým
pustiti do kopc, k Tíšti se sklánjících, kdežto

tchán jeho ml stálou cestu údolím. „Poje s ná-

ma," pobízel Šmatlán, ,,stav se u našich, máma bude
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ráda i MilCa; za farou vyjedeš s Hamerníkem na

f^ctléni a pak scš hncdkom domka — bude nám

vesclcj'."

„Mám už dlouho,*) odpíral zcf. „Nežlivá dojedu,

potáhne šístá a cše bych rád na zejtrek pipravil

si dílo — zanu hncdkom, jak se rozšeí. Vzkazuju

pamámu a Milu pozdravovat, pro „Bethanii" si

kerejsi de sbhnu, nebo af i Mila donese, esli

bude mt chdy. Bute s Pánem Bohem." Zahradník

potásl Žmatlánovi rukou a trochu smekl ped Ha-

merníkem, jenž vesele, pošinuv svj širák, „Na

zdar, obane!" zavolal. Za statkem jedním pustil

se tkadlec po drahách vzhru a záhy obma mužm
zmizel s oí. Byl skoro rád, že Hamerníkovi unikl;

znechutil se nni svým furiantstvím a smlými svými

emi. Jak se jen pantátovi mohl zalíbiti to

jen proto, že mu pitakal, když nad pevráceností

a nespravedlivostí svta bruel! On, pantáta, toho

žalování již nenechá, — ale ten Hamerník, jakoby

všecko pevrátiti, všemu se pošklebovati chtl . .

.

Jen aby se ho tchán nechytil, dobrotu žádnou by

takové pátelství nedlalo.

Tolik se namrzcl a nastrachoval z nenadálého

v Nové Kamenci setkání, až dostal se poli a malými

boinami do Tíšt, ani nevda jak. Hodiny na ko-

*) Jest již pozd.
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stelní vži ukazovaly teprve tvrtou hodinu, jel

ve svém rozilení zajisté rychleji než jindy. Rijža

již jej pod lipou vyhhžela, chovajíc nejmenší dcko
v tái a napásala pi tom kozy, držíc je za dlouhé

provazy, ostatní dv dti batolily se po trávníce.

Hned spchala zatápt a do sklípku, aby mužovi

mlénou ,,poljuku" uvaila a on, odloživ svrchní

šat, usedl na pelest postýlku a „houral" nemluvn,
které žena do konoušky uložila. Pi tom jí vypra-

voval, jak se s pantátou sešli v Police, a vyzdvihše

si „Bethanii', spolen se vraceli, až je na silnici

Betlémský Hamerník dostihl. Rža, kloktajíc v mlé-

ce mouku, bedliv naslouchala popisu Zahradníko-

vu, ale když se jí ptal, zdali na Betlém zná starou

Hamerniku, pravila, „že s Betlémskejma nichdá

nebyla, ani v Javorov ani tady, Hamerniku že

jí v kostele neukazovaH — snad je na druhou

stránku?"

„Tof bude, jako že bude!" zvolal Zahradník.

„Vrný evandlík ani by takle mluvit nedokázal;

chdyž jsem dával „s Pánem Bohem", poudal mi

„nazdar, obane" a poádem toho obana mn a

pantátoj votloukal vo uši. Léta letoucí íkali sme:

sousede, pantáto, strejce — tekom už jenomej

obane — bodej by tole nepevracel, chdyž všechen

svt chce pedlávat."

Rža postavila poljuku na stl, pinesla chle-
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bíek, nž a lžíci a zamyslivši se, pravila po

chvilce, když muž již trochu pojedl: „Poudars, že

ml širák velikej, modrou košilu . .

."

,,Do konca iiiá se nes' ncžlivá našinec," od-

povídal Zahradník, horliv sousta polykaje.

„Byla tule na naší fae, chdyž sem máslo vod-

vádéla, e, že už taky k nám se dostali ácí ne-

spokojenci, tak se mi zdá, že socijálisti im íkali.

Dvojctihodná panika tuze naíkala, tekomejc že

drobet pokoje nebude. A malovala je panice ze

školy, že jako nosejí širáky, košile modrý a pásky

na krk jako kreu ervený — tole prcj je jejich

kroj ... Já jenomej stála a poslouchala, nichdá sem
vo tomletom neslyšela. Aby tak ten Hanierrn'kii byl

z nch!"

Rža dokonila neobyejn dlouhou tuto e a

rozevela své dosud pkné modré oi na muže do

široka.

„Tof že je, tof že je," horliv pisvdoval muž,

nožem o hranu stolu klepaje, „hiá nic paniky
nehovoily?"

„Jenomej že je toho už ve mst, jako v Po-

Hce plno, a že to stejn pišlo z Vídn, nebo-U

z Brna a z Prahy."

„A ten Hamerník byl toliká rok v Brn a

poudal, tam že se lovku votevou voi a mozek.

Aby tak pantátoj hlavu spletl — má stejn vodjak-
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Živa diunejch niyšlínek. Jak bude chdy, skoím do

Javorová pro „Bethanii" a pantátoj' eknu, co je

ten Hamerník za!"

Zatím co Zahradník nejprv sám, pak se ženou

trudil se nad neslýchaným setkáním, Šmatlán v du-

chu si liboval, ba Pánu Bohu blahoeil, že dal mu
sejíti se s rozumným lovkem, který poznal svt
a na jeho pevrácenosti moude dovede pohledti.

Hned, jak ze na kopci zmizel, ekl si, že mají ješt

dobrou hodinku do Javorová, k jejich chalup —
to si s Hamerníkem mnoho nového a pkného po-

vdí. A dlník také okamžit navazoval rozprávku,

vyptávaje se, co jest to za „Bethanii", pro kterou si

Zahradník dojde.

„Byli jsme si pro u na poct, tam ve mst,
.držíme i se zetm do spolku, spíš já, potomejc on

i pete a taky sousedm pucujeme," vysvtloval

tkadlec ochotn, a již zastavil traka a sahal pro

složený list do náprsní kapsy. Zatím, co jej Hamer-

ník rozbaloval a prohlížel, hovoil dále: „Já už co

sem se k právej víe Kristovej pihlásil, poádem
áký noviny držím; „Ceskobratrskýho Hlasatele"

sem si brával a chdyž ho zastavili, zasej „Hlasy

ze Siona" — tedkomejc se nám ,,Bethanie" zalíbilaj
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je tam hezký tení, kolikrát lepší nežlivá kázání

v kostelích; chdyž i peíkáme, hnedkom cestu

k í5ohii Hospodinu a Spasiteloj" lip poznáváme."

Hamerník úkosem pohledl na tkadlce, vedle

nho stojícího a radostn hovoícího, a pousmál se;

pak složil „Bethaiiii", podával mu ji a ekl: ,,Už

jsem pozoroval, že jste tená; ale to se vám, oba-
ne, opravdu divím, že držíte na takovýto knžourský

plácání a za n tžce vydcncj groš vyhazujete —
mohl byste vru nco moudejšího brát!"

„Knžourský plácání?" opakoval Šmatlán za-

ražen.

„A není?"" odtušil Hamerník ohniv. „Nepíšou

a nepsali všecky noviny, který ste jmenoval, knží?
A víte, pro to píšou? Z upímnosti né! To aby

nám všem lidem sprostým nasypali prachu do

voí . . Sám ste tam za mstem si stžoval, že

uení smj' si íst a uit se, jak se jim zalíbí.

A víte, pro jenom sami toho užívaj"? Kdyby spro-

stej lid, dlníci a vyddnci taky se vzdlali, lip

by všecku tu nespravedlivost poznali, dupnuli by

si a chtli by svoje!"

Ve Šmatlánov duši jakoby nco praskalo a se

lámalo Smejšlím," pravil za chvilku zarmou-

cen, „že by takoví lidi uení, na knžství ustano-

vení, Spasitele našeho Krista Ježíše následovníci,

pecei nepsali lže a nás neklamali!"
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Hamerník zasmál se zase tak rezav jako v No-

vé Kamenci. „Následovníci Kristovi ! Pkní násle-

dovníci! Kristus byl chudej, byl oban, dlník, jako

já a vy, pracoval slovem a duchem jako my ruka-

ma, neml kolikrát, kam by hlavu složil — a tihle!

V samým zlat se hrabou a i ten nejmenší z nich je

hrdopýšek, o lovka sprostýho zavadit nechce, jen

si ho podrobit. Mjte, obane, rozum, to, co píšou

a na kazateln mluvj', jsou jen slova — skutek

útek!"

Šmatlán vzpomnl na nebožtíka Hronského

jak byl nepístupný, na jeho nástupce, jakým je vel-

kým pánem — vzpomnl také, že ten, jenž mu kdysi

byl pravým následníkem Krista, vytrvati nedo-

vedl . . . Ale pece nechtl Hamerníkovi úpln za

pravdu dáti: „Neíkám, že moc a moc hd protivá

Kristovu nauení nebloudí, — ale my evandlíci

reformovaní ídíme se podlévá mistra Jana Husa

a podlévá biskupa Komenskýho — a to pecej byli

vrní apoštolov Krista Ježíše . .
."

„I neídíte," smje se odpíral Hamerník. „ídíte

se podle toho, co vám který fará poruí a káže!

Mistra Jana Husa a biskupa Komenského toho si

i já a naši vážíme!"

„A kerý ste vy Wry?" ptal se Šmatlán skoro

bázliv.
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„Rodie byli i<atoIíci a dali m ve svý víe po-

ktít, — ale já už dávno ty bludy prohlí a vod-

hodil. Jsme te se soudruhama svobodn smýšlející

obané bez vyznání.

„To teda nejste ani na tu, ani na druhou stránku.

Už rozumím, pro žádnejch novin netete. Na ve-

lebný ani na dvojctihodný pány nedržíte, a v tom

„Dcnníku" je stejn jen vo samej vojn, nebo kde

se jaký nešestí pihodilo, — to duši k Bohu a prav-

d nepovznese." A Šmatlán pohlédl na Hamerníka

itrpn, jakoby mu bylo líto, že tento rozumný lo-

vk postrádá duševního chleba.

„My nepotebujem' žádnejch knžskejch ani cí-

saskejch novin, my si je píšeme a vydáváme ^ami,"

pravil Hamerník, piklánje se k Šmatlánovi.

Ten potásal nedviv hlavou: „Pecej spro-

stej lovk nemže vstanout vod vetatu neboli

vodložit motyku a pichytit se péra, aby psal inším

lidem pro pouení!''

„Pro ne? Má rozum jako ti bohatí páni a ko-

likrát lepší. Já sám nejedenkrát, když jsem co ne-

patinýho spatil, jsem si se a do našich novin to

napsal — však to v tiskárn opravili, když to ne-

bylo na vlas dobe napsáno. A jsou mezi náma taky

lidi uení, kterým jde bída sprostýho lidu k srdci,

ti taky nám píšou — a co študent mladejch . .
."
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„2e SOU?" ptal se Šmatlán zase skormouccn.

Slova Hamerníkova pipomnla mu všecky jeho

minulé boje . . .

„Jak by nebyli! Jina bysme my dlníci ne-

mohli tolika novin vydávat! Máme, obane, už šest-

nácterý, tisknou se v Brn, v Praze, jak kde — sami

si na n platíme, dobrovoln kde jakej krejcar na

n stádáme . . . Ale," pokraoval dlník, když

Šmatlán zaražen na nho pohlížel, ,,vy dláte, ja-

kobyste vo tomhle nikdá neslyšel — dy nkterý

už na pátej, ba na scdmej rok vycházej'!"

„Je to k víe nepodobno, aby si sprostej chudej

lid moh' vydávat noviny, jako falá a professor

flákej!"

„Tak se na n podívejte!" zvolal Hamerník a

sáhl si do kapsy. „Držím si se soudruhama dvoje,

jedny, ty starší, už v Brn jsem míval, „ervánky"
se jmenujou, ale lip se mi líbí ,,Zá", co v Praze se

tiskne."

Stril tkadlci dva archy do ruky; Šmatlán hned

utkvl na titulním obrázku jednoho z nich, pedsta-

vujícím skupinu ty osob. „Tole má jako bejt ííáká

svatá neboli andl?" ukazoval na stední postavu.

,,Na andly a svatý my nedržíme," zasmál se

Hamerník. ,,To je osvta a pravda, pece vidíte,

že drží pochode a má nad hlavou hvzdu! A tady

stojí: ,asopis pro šíení osvty a hájení pravdy'.
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Ale ne pravdy jenom pro bohatý a pány, — tu na

právo je dlník, pi práci, jen tak v gatich a košili,

kladivo a kovadlinu vedle sebe, v levo žena s dít-

tem. My ty svoje ženské nezavíráme a nevodstr-

kujcme, taky jim pravdy a svtla dopáváme."

„No, ženská vo tole hrub nedbá," namítal

Šmatlán, vzpomínaje, jak žena jeho ani za Plíhala,

ani za nho v^ýkladiim bible a postili ráda nenaslou-

chala.

„Naše ženské dbají; nkterá i do novin píše a

pro pravdu teba dá se vod ouadii zavít . .
."

Šmatlán žádostiv obracel oba listy semo tamo

a posléz pravil: „Taky bych se rád doet, jaká

ta nová prauda je, co peje chudejm a sprostejm

lidem; v našich novinách jenomej' poádem píšou,

abychme se poddali ve vli Hospodinovou, ale

kcrak by nám pomohli, s tím sou ticho . . . Nemoh'

byste bejt ty dobroty a mn ich na ákej de
puit?"

Hamerník se chvíli rozmýšlel. „Ješt sem je

sám nepeet — — a kamarádi budou ekat — No,

vemte si teba „'ervánky", už to ák spravím. Ale

pijte k našim na Betlém, mám starejch ísel doma

uschovanejch dost, pjím vám, co budete chtít, —
to se vám jak se patí v hlav vyjasní."

Šmatlánovi zablýsklo se v oích, ale pec ekl:

„Tá bych pamám Hamernice pekážel!"
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„Bude ráda. Poád vyítá, že s nikým ze sou-

sedstva nekamarádím. U našich si pkn pohovo-

íme, matka naše nás vytrhovat nebude, je chybná

na sluch už dávno. Tedy pijte a pro obana Za-

hradníka se stavte, má k našim na Betlém bli-

zouko."

Šmatlán neekl nieho, ale pomysHl si. Zahrad-

ník že asi sotva pemluviti se dá. Pejeli již Javo-

rovský kostelík katolický i evangelický „dm Pá-

n" a tkadlec chystal se zaboiti mezi louky ke

své chalup. V zahrad farské procházel se mezi

kvty mladý fará, a když Šmatlán pozdravil, po-

zdvihl slamný klobouk, ale udiveným pohledem

utkvl na jeho prvodci. Šmatián pes mostky bral

se k lesu, a mladší tkadlec záhy kráel po úboí

„Vysokého Vrchu". Doma se Šmatlán ani žen, ani

Milce o niem nezmínil; „Bethanii" i „ervánky"

peliv uložil a s chvatem konal pípravy na zí-

tejší den, by se díve k etb dostal. Z veera ob
ženy ustavin nkam ven posílal; obával se, že by

mu pekážely.

Než se ješt Zahradník pichystal do Javorová

zajíti, pišel tchán v nedli asn odpoledne, as ti

dny po oné cest z PoUky, k nmu do Tíšt;
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nesl mu „Bethanii" a vyzýval jej. aby si spolu vy-

šli na Betlém, že by se mohli zastaviti u Hamerník

a pak spolen do Javorová k nim, Šmatlánúm, na

besedu zajíti. Snad by se i Rža s dtmi mohla vy-

brati, poskoily by si v lesíku, zatím co by muži

pro Hamerníka došli. Zahradník pi tchánov vý-

klad rychle pohlédl na ženu, která u kamen ná-

dobí domývala a v mísníku je poádala, oba se za-

pálili, a mladý tkadlec poal se na lavici pod oknem

nepokojn vrtti, jakoby nevdl, co si poíti. V ko-

noušce spalo nejmenší dcko, ostatní dv na po-

stýlku, — nahonily se ped polednem tolik, že hned

po obd je matka uložila. V sednici až na Ržino
slabé inení nádobím panovalo úplné ticho, a

Šmatlán, jenž sedl nedaleko zet u stolu v rohu,

marn ekal, že nkdo promluví. Konen stal se

netrplivým a ekl skoro mrzut: .,Jako byste ne-

slyšeli! Chystej se, zeti, pecej! Esli nemže Rža
hnedkom pro dcka, stavíme se tá, až vod Ha-

merník se vodeberem'."

Le Zahradník s „lajce" nevstával. „Pro bych-

me zrouna k Hamerníkom chodili ? Skorém ho nezná-

me, mužem inám na besedu ! A stejn, jaká beseda

s cizejma lidma. Rcjš tu bute s náma, pantáto, už

tomu dávno, co ste s Ržou a dckama nebyl, d-
láte se vzácným!"

Šmatlán nepokojn na Icnšku poposedal. „Já
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k Hamerníkoni musím, — mám vodvádt noviny

puený, — a slíbil mi romadu novýho tení . . .

Jenomej pod, kdák ví, co tam uslyšíme, s ním je

e, má dar ducha!"

Ale Zahradník stále se ješt nehýbal; Rža,
srovnavši nádobí, sedla na ,,lajc" u kamen, sepjala

ruce a njak úzkostn na muže pohlížela. Tento po-

hled dodal mu jaksi zmužilosti, pihladil si vlasy a

zapoal uctiv: „Nemžete íct, pantáto, že bych

vám dycky nebyl dal vaši est, že bych co protivá

vám neboli pamám dál, seuším sem bejval spo-

kojenej, jak ste to po nui chtli — ale to musím
íct, že tale známost s tím Hamerníkovým je ne-

patiná vc a že z ní ani vám ani nám nic kloud-

nýho nepojde."

„Jaká vc nepatiná, chdyž se chci sejdít s lo-

vkem svta zkušeným? Je mi toho poteba, u nás

iv Javorov, co sousedm sám neeknu, nevdí, a

páni uení ti s chalupníkcm na besedu se nesejdou,

maj' nás jenomej za otroky, za selský chomouty!"

vyítal Šmatlán trpce.

,,Chdyž ale ten Hamerník nejní rozumncj lo-

vk, chdyž je bui, nespokojenec, kerej by ;icj.-tjš

celej svt rozbil a rozkopal! Takovým pej iicaj'

socijálisti, a satanáš a socijálista to už prci je sko-

rém jedno!"
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„Vodká tolenon víš?" divil se Šmatlán rozhor-

lenosti zeov.

,,Riiža naše to zaslechla na fae, a já takv stril

mezi lidi uši, abych zvdl, kerak to s Betlém-

ským Hamerníkem je, — hnedkom se mi nelíbil,

chdyž se k nám v Kamenci pidal."

„Bodej na fae hanli, bodej knzi komu páli
!"

poal se ^matlán rozohovati. ,,Chtj' jenomej.

abychnie pod pátou se im plazili — samou pokoru,

trplivost nám kážou! Aby chuderoj ruku podali

— to neé — je im pro poškleb!"

„Pantáto, takle stc nichdá nemluvil, to istotn

vám ten Hamerníku nakukal!" pravil Zahradník

zarmoucen, a Rža u kamen utírala si zaslzené

oi. Pi svém mírném muži odvykla již brojení, a

faráe i ..dvojctihodnou paniku" mla v opravdové

úct.

,,Potebuju já Hamerníka — já mám ty faláe

vyzkoušený!" hnval se Šmatlán ješt prudeji.

„Cák sem málo vod nich zkusil, cclikej život nmé

votrávili, — ba votrávili!"

Šmatlán složil hlavu mezi ob ruce a zatrudil se;

oba manželé mleli, v sednici bylo slyšeti hlasné

oddychování spících dtí. Za chvíli Smatlán se

otásl, vstal a pravil zeovi ponuré: „Pudeš teda

se mnou na Betlém neboli nepudeš?"
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Tichá Rža vstala a piblížila se k otci: „Pkn
vás, tatínku, prosím, nechote! Jenomej do nešcstí

vás ten Hamerník pivede!"

,,Eše ty pidávej! Cák sem dcko malý, neroz-

umný? Jakobych do lví jámy šel, do pekelnýho

voha!"
,,Kdák ví, esli nejdete," podotkl ze zdlouha.

Ale to již Šmatlán hnviv sebral svj malý

kulatý klobouk, zamáchl rukou a se slovy: „Pkn
tátu uctíváte" letl z chalupy na cestu.

Manželé bželi za ním, ale tkadlec uhánl vzhru
po silnici, která tuto velmi stoupala; teprve když

všecek uhnán dostoupil malé planinky, kde krilo

se nkolik devných chaloupek Betléma pod vy-

sokými javory, košatými jeáby a višnmi, na nichž

dosud bylo plno bílých kvt, umírnil krok a stíral

si pot s žhavého ela a skrání. Krásn zaínalo ne-

dlní odpoledne, na které se již po ti dny tšil. Jak

jest ten ze umínný — a Ržu, tichou, poslušnou

Ržu také již nakazil! Jakoby on, Šmatlán, oprav-

du již do zkázy Sodomské se ubíral! Zase se zasta-

vil a rozhlížel se kolem; krajina dýchala mírem, jenž

mu velmi lahodil. Obloha, bled modrá, jen tu a

tam pokryta byla svtlými obláky, „beránky",

do zlatová plnou záí slunce zabarvenými; žhoucí

paprsky mírnily i hlubokou er širých les, jimiž

všecky okolní strán s malými jen pestávkami
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byly porostlé. Tam, na místech vykácených, jedle

a smrky ustupovaly jednotlivým „štépiím" (jablo-

ním), horským višním, až v záí purpurové drobné

ovoce vydávajícím, a rozložitým hruším-ranikám;

vtve jejich byly nyní posety bílým i zaržovlým
kvtem, jenž za nejslabšího vánku tiše pršel na do-

škové neb šindelové stechy Betléma a ostatních

ješt roztroušenjších samot, které po bahnité pd
luk, na nichž byly ve znaných vzdálenostech zalo-

ženy, riazývaly se ..Blatiny". Široké plochy bíleného

plátna, z dáli snhovým polím podobné, prostíraly

se na lukách, syt, skoro do žlutavá zelených; blíže

u nich, práv pod Betlémem, kadeil se mladiký,

ped málo lety založený les smíšený a doleji vyhle-

daly ze dna kotliny dv rudé kostelní vížky sou-

sední osady. Tráva vonla mladou mateídouškou,

ebíkem a kvetoucím jitrocelem ; z lesíka na kvty
ovocného stromoví a zase zpt do hlubokého boru

létali ptáci cvrlikajíce; Šmatlán stál, poslouchal,

dýchal v sebe vni a teplo slunení a tak pone-

náhlu rozkvašenou svoji mysl upokojoval.

Když zcela k Betlémským chatrím se piblížil,

byla krajina trochu oživenjší dtmi, které pod

stromy skotaily, a sousedkami, jež ped staveními

na lavikách se sešly. Hamerníkovo stavení našel

snadno; byla to tuze skrená, nepatrná chaloupka;

Šmatlánovi pipadlo, že není divu, když se tu

11
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Hamerníkovi stýská, má to menší než on, a býval

nvyklý velikému mstu! Hamernika sedla vnit

na záprsni na malém sedánku; vpadlé její rty usta-

vin se pohybovaly a když se Šmatlán piblížil,

vidl, že má kolem vrásitých rukou otoený r-
ženec. Píchozí dal pozdravení a zeptal se staenky,

je-U syn doma, — ona jen se usmívala a neroz-

umla; ale malými okénky, z nichž dv ústila na

záprse, spatil jej Hamerník a již vyšel ze sed-

niky a vítal Šmatlána. Nyní, když byl tam, kam

jej vábila tenáská váše ih, jak si sám íkal, tou-

ha po poznání nové pravdy, skoro se zastydl, že

tak brzy vyzvání tohoto mladíka uposlechl. „Nesu

,ervánky'," omlouval se, „smejšlím, že vám ich

už poteba bude."

„Jen pojte dál, obane, pojte; mám tam ko-

lik ísel tch našich novin schystanejch, hned jak

jsem z Poliky dom pišel, podíval jsem se po

nich."

Šmatlán, uslyšev to, zaponuil na svoje zahan-

bení a ochotn Hamerníka do svtniky následoval.

Vypadalo to v ní chud, skoro nevlídn, a svtlo

okénky pln proudilo; stny dávno nebílené nemly
obraz, jen blíže stavu Hamerníkova, na nmž bylo

rozdlané dílo, nalepeno nkolik výstižk patrn

z illustrovaných list, pedstavujících hlavy nuiž,

Šmatlánovi zcela neznámých. Mrskl po nich oima,
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— nebyli to ani katolití svatí, ani Hus, Komenský,

Luther a Zwingli jako oni doma mají. Krom stolu

a nkolika zánovních židlí nic tu nebylo; na stole

leželo Hamerníkovo tení, od kterého práv po-

vstal. Kolem malých kamen, bez pece-chlebovky,

viselo trochu nádobí; vedle nich malé dvée vedly

bu do kuchyky nebo komory. Hamerník dobe
pozoroval, že se host po sednici ohlíží a podotkl:

„Tuze hezky to tu nemáme, jen svtla a tepla dost;

inu, matka je stará, hluchotou sklíená, vo krásu

nedbá — a dlouho-li pak tu já budu ?"

„šeho do asu," usmíval se Smatlán, vše si klo-

bouk na ,,vetat" a usedaje ke stolu. ,,Šak ona ne-

vsta pinese vejpravu, nynjší holky držej' na

pknej nábytek, mívaj' skla a nádobí šelijakýho, ba

i deky a záclonky si ídj'!"

Hamerník odmítav zamáchl rukou: „Holka,

kterou sem si vyhlí, ani by se do našeho baráku

nehodila. Neumí s dobytkem ani na poli, s topením

by taky z lesa se netahala jako matka . . . Bude

chodit do fabriky se nmou . . . Pobudu tady v Be-

tlém jenom, doká je matka živa a dokád nepro-

vedu svoji vc . .
." §matlán udiven na mladém

dlníkovi utkvl zrakem. „Rád bych to tu trochet

pejinail, lidem voi votevel, — dávaj' se sebe

za živa kži dít a nevozvou se, — takhle to nemže
dále trvat! Musíme si proti kapitalisííjm všichni
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podat ruce a svorn postupovat — íct, až sem a ne

dále, takhle a takhle nám musíte platit, takhle a

takhle s námi jednat, a — pak to pjde."

Šmatlán se Hamerníka skoro bál; chtl se po-

staviti proti všem pánm, lidi chudé nabádati, abj^

šli za ním! — on postavil se jen proti farái, proti

vyuování katechismu a co nadlal si nepátel a

konen pece podlehl . . .

V tom stará vetchá Hamernika dvíky vedle

kamen se pišourala a pecen chleba na stl kladla,

prosíc, aby si pantáta u nich ukrojil; chléb byl

bílý, trochu trupelnatý. „My doma nepeem'," vy-

svtloval Hamerník, ,,nestojí to za to, jsme jen dva.

Kupujeme z hospody nebo u žida, — já když do Po-

liky jdu, taky bochník pinesu, jím bílý nejradj'."

Šmatlán si ukrojil, posolil a sousta pomalu po-

jídaje, zase po sednice se rozhlížel. ,,Koho pak to

máte?" nezdržel se pozeptati, ukazuje na pile-

pené erné obrážeky,

„Výstih' sem si z našich novin podobizny dl-

nických vdc. Tenhle je Marx, vedle nho Engels

a pod ním Lasalle."

„O tchle pánech nichdá sem neslyšel," pravil

Šmatlán uctiv. „To v Praze neboli v Brn žili?

A dlouho už tomu?"

„Ale kde! Žili v nmeckej íši, — a taky ve

Francouzsku, v Anglianech takovejch vdc bylo
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a ešt slavnjších, jen že je nemám na obrázku.

Všude už vod ty francouzský revoluce se to hnulo

— jenom u nás v Cechách a na Morav kde nic tu

nic! Ten pan Lasalle byl pej hrab a pece se po-

stavil k dlníkm!"

Šmatlán zase obrázky okukoval a v duchu se

divil, jak mnoho mladý Hamerník zná; ani si ne-

troufal jej z vypravování námitkou njakou vy-

trhnouti. Náhle vzpomnl si dlník: „Což oban
Zahradník? Pro nepišel?"

„Stavl sem se u nich, dcka pospávaly, — ne-

mohli ich nechat jenomej tak . .
." vyhýbav od-

povídal Šmatlán.

,,Což „ervánky", taky jste mu pjil? A co

jim oban Zahradník íkal?"

„Abych praudu istou ek'," vysvtloval Smat-

lán v nesnázích, „pro tole on zef nebude! A taky

mu ve Tíšti nahnali strachu, hovoili, že vy smej-

šlíte šecken svt rozbít, — íkali vám socijálista,

a ti pej to maj' v oumyslu."

„Však nynjší svt nezasluhuje než rozbití —
sám, obane, uznáváte, jaká v nm nespravedli-

vost a že jsem socialista, k tomu se pyšn
znám!"

„Pkn vás prosím, mi eknte, kerý je to slovo,

nichdá sem ho neet ani r.eslyšel?"
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„My dlníci si vlastn íkáme sociální demo-

krati; znamená to, že chceme v lidský spolenosti

být všichni rovni a všichni stejn panovat. Pro nás

nejsou ani panovníci, ani hrabata a knížata, ani bi-

skupové — jsme všichni brati a sestry, obani a

obanky."

Šmatlán poslouchal jako u vytržení. Pak sklo-

nil hlavu, jakoby o výkladu dlníkov pemýšlel;

když ji opt pozdvihl, byly jeho vrásité tváe za-

rdly a on zvolal: ,,A potomej' na fae a pousi ho-

voej': socijálisti že sou buii, co socijálista, to á-
bel sám! Dy tole už dávno Spasitel náš, Ježíš Kri-

stus, hlásal, že sme si rouni, že sme jednoho otce dti,

on bohám a mocným nichdá nehovl, žebráky,

dlníky a publikány kolem sebe shromažoval! A
naši pedkové se ,,bratry" menovaH, af to byl pán,

pan Budovec, Diviš Slavata nebo emesník a ba-

ráník. Pecej by tole mli páni falái uvážit — eše

chdyby to na kátolickej fae bylo — ale že na nasej'

— jenomej af na ty pedky slauný zpomenou!"

Šmatlán všecek hoel rozhorlením. Hamerník

pi poátku jeho ei živ sebou pohnul, ale pak,

když tkadlec v náboženské a djinné výklady za-

boil, poslouchal jen roztržit. Také jen na první

vty odpovídal konejšiv: „Tomu se, obane, ne-

divte! My a knží vedeme ustaviné] boj, — to
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proto, Že my chceme lidi vosvítit a ti erní, jako

knží, je držejí ve tm, aby si je spíš podrobili.

Však se vo tom v našich novinách dotete dost;

vyzráli jsme na n, jejich oiiskoky vyíhali — a

všecko vejevn ekli a napsali, nic se nebáli!"

„Tof ste dobe uáli!" radoval se Šmatlán. „Já

taky se nebožtíkoj' falái Javorovskýmu postavil,

chdyž tchdivá Heidelberskej katechismus zavádt

chtl a dcka ani omladina mu nerozumly."

Hamerník mávl opovržliv rukou. „Katechismu

žádn^^mu dti ve škole nerozumj' — katechismus

do školy ani nepatí! Až my, sociální demokrati,

budem' školy zaizovat, bude se v nich místo kate-

chismu vyuovat zákonníku! Pak budou lidi vdt,
jak se ve svt ohánt — jak proti kapitálu, pánm
a knžím bojovat — te se uej', jak pokorn hbet

sklánt a nadjí na píští život za pozemskou bídu

se utšovat!"

Šmatlán jen zbožn nového kamaráda poslou-

chal; zdálo se mu sice, že by pece nebylo dobe,

aby se katechismus ze škol vyhosfoval, — ale snad

to Hamerník ani tak docela nemyslí ... Po chvíli

ekl: „Smejšlím, že se leccos zinaí, dybyste k pa-

nování pišli vy . . . Jenomej' že to asi nebude hned-

kom . .
."

„Kdož ví . .
." pravil Hamerník s tajemnou tváí.

„V našich novinách se dotete, jakejma cestama se
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chceme brát ... Až se našinec dostane do snmo-
ven, to si dupnem' a poruíme!"

„Pkn bych vás prosil, kamaráde, abyste mi

teda noviny puil! A nemusím ich snad hnedkej

vodvádt, to víte, mám na tení chdy pomalu. Taky

bych ich moh' sousedm v Javorov peíst? —
Lamplot u fáry, Janko vod potoka a taky vedle na-

šich Kopecký rádi se dotou, co se ve svt no-

výho sbhne. Já dycky im noviny svoje tál, „Hla-

satele" a tedkomejc „Bethanii". Ti se podívej', až

im eknu, na se vy s kamarádama chystáte!"

Dlník vytáhl ze stolu zásuvku a vyndával po-

tištné archy, z nichž nkteré byly sluncem do žlutá

ožehnuty, jiné sem tam pomaštny a v rozích za-

hnuty; doruil Šmatlánovi slušný balík, a tento, slo-

živ si jej, sejímal klobouk s „vetatu". „Nespchejte,

obane," zdržoval jej dlník, „vždy ješt pozd
není!"

„Och, je dlouho, je! — Nedostal bych se dom,

máma bude ekat i Mila. Taky sem vás tuze me-

škal, — íkal jste si na knihách, neboli novinách . .
."

„Mám asu dost. Když tedy pece spcháte, vy-

provodnn vás kousek, mijžeme se teba stavit

u obana Zahradníka . .
."

„Neé, neé," odpíral Šmatlán netrpliv, „ml
sem s nima mrzení ... ani tekejc kolem jejich
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stavení iiepudu. Dám se zrouna s kopce, po stež-

níkách, budu doma spíš."

Na záprsni se stará Hamernika ješt tiše na

rženci modlila. Syn její se zamrail. ,,2e toho ne-

necháte, matko!" kikl, sklánje se k uchu jejímu;

staena sebou trhla a smutn sepjala ruce. Šmatlán

dával jí ,,s Pánem Bohem" a ona vdn odpoví-

dala. .Pijte k našim zasej, pantáto!"

Na cest mezi Betlémskými domky ohlíželi se

a vyhlíželi muži i ženy, s kým se to ten socijálista

Hamerník vede, a staeny dv, horlivé navštvo-

vatelky Javorovského domu Pán, významn na

sebe kývaly a si šeptaly, od Šmatlána pod lesem

každý že to mohl ekati, že k takovým koncim do-

jde. Vyboili z vesniky a kráeli nyní pod krás-

nými kvetoucími jeáby horského stromoadí, ped
sebou majíce tajemné výhledy do erného, hodn
již temného boru. Vstoupili, malou chvíli šU po ce-

st jehhím pokryté a dlouhými koeny prorostlé

a již znova otevel se jim pohled na krajinu: svah

Vysokého Vrchu sklánl se k Javorovským chalu-

pám a kostelíkm, všelijak se po nm mezi poli

vinula stezka, a silnice píkrá pímo na horní konec

sestupovala, šmatlán prosil dlníka, aby jej již ne-

provázel: „Tedy jen sousedm Javorovským taky

trochu mozky vosvfte," napomínal Hamerník,

když mu tkadlec optn dkoval, ,,a pijdte si pro
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nová ísla, až všecko peíkáte ^ pjím rád. Teba
se také v Police u faktora sejdeme."

Tkadlec po stežníkách šel jako vrtohlavý; tolik

neobyejného, nezvyklého dnes slyšel! A co noviny

ješt mu povdí . . . Peliv ukrýval sežloutlý ba-

lík pod kabátem. Nepochlubí se s ním každému, jen

tm, kteí mají ,,touhu po nové pravd".

Na podzim a v první zimní msíce r. 1893 poalo

býti v Javorov leckomu nevolno. Na katolické

fae, kde si celkem jinovrc mnoho nevšímali a

s nimi v míru žili, pozbyli náhle vší rozvahy —
strašidlo socialismu, o nmž dosud jen noviny vy-

pravovaly, zjevilo náhle se i tu, v horách na morav-

ském pomezí. Rzné povsti se trousily o tom,

že prý socialisté již na Betlém a Blatinách se usí-

dlili, že by nejradji všecky knze zhanobili a zabili,

kostely zkazili a vypálili, ba i na hbitovech

pomníky a kíže vyvrátili. Kostelník nyní tém
úzkostliv kostel sv. panny Markyty zavíral a nej-

radji by i hbitovní vchody byl kladkou opatil,

kdyby to jen nebylo tak neslýchané.

Pak již uritjší zprávy docházely, že nové ue-

ní pochází od Hamerníka Betlémského, který mnoho
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rok V Brnnských továrnách pracoval. Ten prý

je ze všech nejzuivjší, sám se kolem kostela, co

tu opt v krajnic se zdržuje, ani nemihl, neku-li

do nho vkroil, matce, vrné katolice, rženec

z ruky rve, a také jí hrozí, až si ženu vezme, že se

s ní dá oddati ne od knze, ale od pana podkraj-

ského v Police. Již prý také, aby sám nebyl, na Be-

tlém a Blatiny nkolik kamarád pivedl, jimž bylo

v mst draho a které chahipníci, že „od nich mli

dobe", rádi pijali. Vlastn nemuseH lidé socialisty

bráti na byt, do podruží, stailo, když šli do msta,

tam toho bylo plno! Vypravovalo se semo tamo,

z fary a od kostelníka dovdli se to ve statcích a

chalupách — ale celkem nikdo nic zcela jistého ne-

vdl.
Až náhle povsti došly zcela uritého tvrzení.

Jakýsi tkadlec z Blatin hodlal se oženiti s holkou ze

sousedního baráku, ale neodebral se, jak kamarádi

jeho oekávali, do msta na hejtmanství, nýbrž ui-

nil nevst k vli a pišel na Javorovskou faru jed-

nat ohlášky i kopulaci. Hned se velebného pána

ptal, mnoho-li bude platiti, což dosud žádný ženich

neuinil. Když mu byla oznámena ástka, jakou lidé

jeho stavu vždy rádi zaplatili, pravil, že nemá a

nedá více než za kopulaci, ohlášky i kostelníkovi dva

zlaté, to že jest mnoho penz na chudého dlníka.

Velebný pán nemoha se s ním dohodnouti, zavo-
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lal pana faráe, ale ani tu k žádnému výsledku ne-

došli, a tkadlec konen ekl, že vlastn ml by dle

zákona platiti od ohlášek 5 kr., od kopulace 20 a ko-

stelníkovi 7 a pl, dohromady 32 a pl krejcaru. —
taková prý je taxa pro vesniany páté tídy, a do té

by jej zajisté ouady poítaly — vždy je v podruží

!

Velební páni sotva uším svým vili; ptali se, od-

kud to ženich má, a ten se jim hned vytasil s ti-

štnou sazbou štoly, kterou vydala dlnická knih-

tiskárna. Pan fará velmi se rozhnval, odpovídal,

že to nikdy nebylo, aby si ženich pedpisoval, co

dá, žádalo se a dávalo se dle obyeje — a sazba

prý je neplatná, pes sto let stará. Tkadlec z Blatin

vzal klobouk, pravil, že chtl býti jen nevst po

vli, ale když má býti ješt peskován, že radji dá

se oddati obansky, aneb i z církve vystoupí. Ve-

lebný pán se usmál, že ani by nevdl, kterak do toho,

že jest píhš hloupý, — le Blatinský odtušil, to že

mají vše v novinách svých; jako sazbu štoly jim no-

viny vyšetily, tak i zpsob, kterak v obanský
satek se vstupuje a z církve vj^stupuje, zevrub-

n udaly. Teba mu jen jíti dom a opsati to, —
jest to vše v „Zái", kterou si drží Hamerník, —
a v ostatních novinách jist také. Již tkadlec z Bla-

tin z fary odcházel, když pan fará na nho zavolal,

že pro zamezení pohoršení mu to udlá, jak sám

chce, jen aby na kostelníka nezapomnl.
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Tato historka ihned se roznesla po celém Javo-

rov i obcích pifaených a vypravovala se s roz-

linými obmnami a pidavky, jichž neustále pi-

bývalo. Te prý konen se ukázalo, co jsou ,,so-

cijáHsti" za, chtjí osoby posvcené mistrovat a

jim hrozit, chtjí se ženit jako ta zv, bez církev-

ního požehnání, chtjí z církve vystupovat. Pána

Boha se zíci, — a k tomu si navzájem podávají

návody tištné! Takové jsou tedy noviny, které

tou místo modliteb, nebeklíú a kalendá!
Samo sebou se rozumí, že nikde tak rychle se

zpráva o Blatinském tkadlci a snahách jeho sou-

druh neocitla a tak horlivé probírána nebyla jako

na statku u ervených vedle kostela a fary. Kdykoli

ku spolenému jídlu usedli, se pomodlili a první,

nejvtší hlad ukojili, ihned se o tom zaalo, a když

se peí dralo, venku na záprsni neb pod kolnou šin-

dele strouhaly neb ,,sekajna" dlala, nejina. Ho-

spodá starostlivé hlavou potásal, o tohle že by

se mly vzíti ouady, to že je proti všemu poádku,

a hospodyn horliv dvekám i dtem vykládala,

Pán Bh že to tak nenechá, že pošle metlu, ko-

metu njakou neb koleru — a oni že to za ty nezna-

bohy nevinn odnesou! Nejvíce hospodá se trudil

a stydl, že s tmi ..socijálisty", hlavn s tím, který

je nad nimi první, s Hamerníkem, z Poliky a do

Poliky chodívá Šmatlán pod lesem. Pece každý
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V Javorov a na hodinu cesty vdl, že jest jeho

planý bratránek, nebožka panímáma že byla Šmat-

lánova, a Jiík že býval u nich na statku vychován,

od nich že se ženil. Nedosti že jim hned tehdy udlal

na fae hanbu, pestoupiv na druhou stranu, — to

alespo zstal kesanem, ale nyní nadobro se spou-

ští Boha. Kdož mže vdt, pravíval hospodá er-
vených, zdaU nelituje svého pestoupení, zdaH se

ješt drží evandlické víry — snad i ta se mu již

zdá nedostatenou. Postupem asu vypravovali si

u ervených, že jako nakazil Hamerník Betlémské,

Blatinské a Šmatlána, tak nyní Šmatlán kazí Ja-

vorovské; již není sám, již s ním tou „socijálisti-

cké" noviny Lamplot, Janko, jeho staí „harcou-

níci" — ba i Kopecký, katolík, —
Jakmile se rozhlásilo, že Smatlán s Lamplotem

a Jankem místo ,,Bethanie", ,,Evanjelických List",

,,Jednoty" a ,,Orloje" tou „Zá", ,,ervánky" a

, .Rovnost", poalo se znepokojení vzbouzeti i na

cvanjelické fae a mezi presbytery. O Šmatlánovi

se podle staré zkušenosti vdlo, že byl proti fae

vždy, ale Lamplot, Janko, Kvtenský teba že s ním

kamarádili, pece nikdy nieho proti poádku nepod-

nikali. A nyní se chytají takových bezbožností!

Však to Šmatlánovi žádného upokojení duše ne-

pinese; bude rýpat, rýpat, ale nieho se nedo-

rýpá Z eho nyní bude erpati posilu, když
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i bibli zavrhl, — praviv žen, — jak kostelnice do-

nesla — že je bible zfalšována, sami apoštolé, zvlá-

št svatý Pavel, že výpovdi Kristovy pekroutili!?

U ervených a na evanjeUcké íae, uvažujíce

o Šmatlánovi, nezcela se piblížili pravd, ale da-

leko také nepestelili. Svého pestoupení sice ne-

litoval, ale ve všem již s evanjelickou vírou se ne-

snášel, mnoho ji odsuzoval. Bibli neodhodil, —
srovnával ji s tím, co ,,Zá' psala o vlastním uení

Kristové, o poínáni apoštol, srovnával kapitoly

bible s vypravováním onoho uence z francouz-

ské zem, kterého církev katolická proklela. Hledal,

zkoumal, pirovnával, — byl velmi, velmi nekli-

den asto ho to v mozku pálilo, nesne-

siteln pálilo, — zase chytil „tení" od Hamerníka,

zase srovnával, bibli otevíral . . .

Jak ten Hamerník je spokojen, — jemu na tom

nezáleží, ekl-H co Kristus, nebo napsali-li to apo-

štolé, nezkoumá, jak si to Spasitel vlastn myslil,

když hlásal rovnost všech hdí, — zdali chtl, aby

jeho uedníci poslouchah vyšších ouad ili se

zdvihali proti nim?

V novinách doetl se Šmatlán o papežích a Je-

suitech, o falešných zázracích, pirozen vykláda-

ných, o povrách, o pehmatech a sobeckosti knž-
stva; tu se radoval, že dávno ty bludy odvrhl, vlivu

jczovitského Chlumcku se zbavil. Mél-li kdy



176 TEREZA NOVÁKOVA:

V ošklivosti své bývalé Icatolictví, „poddanství ím-
ské stolice", o níž tak dsných vcí se doetl —
bylo to zajisté nyní. — Ale pak zase pojala jej ja-

kási úzkost, když se doítal, že by se mlo nábo-

ženství ze škol vyhostiti, všecky církve že jsou zne-

sváeny, že udržely se pouze tím, že slova Kristo-

va, kterých neplní, ba zapírají, vložila ve svou na-

uku . . .

Nkteré vty zvlášt hluboko se mu vryly

v mysl, uml je již z pamti, když tolikráte si je

peíkal: „My tomu nikdy vit nebudeme, že by

Bh usoudil, jedni aby hladem a nedostatkem umí-

rali, druzí aby v pepychu žiU . .
." „My nejsme

bez zbraní, bída jest naší zbraní . .
."

Když se s Hamerníkem na Betlém neb na cest

z msta sešel, aby si ísla novin za nová vymnil

a za n tch nkoHk krejcar složil, vždy mu ped-

kládal otázky víry, — le dlník i jeho kamarádi

o podobné vci nedbali, vykládali, kde byla jaká

stávka, kdo stávkáe podporoval, uvažovali, zdali

jim konen dáno bude volební právo, aby se již do

snmoven mezi pány, kapitalisty dostali a poádek

svtský pedlali. Od nich se Šmatlánovi vysvt-

lení jeho pochybností nedostalo.

Za to tím horlivji rozprávl o svém srovnávání

a zkoumání bible s dávnými páteli, Lamplotem,

Jankem. Brzy po seznámení se s Hamerníkem a po
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etb sociáln-demokratických list zmioval se

ped nimi tajemn, svt že nyní uznává jinou no-

vou pravdu, lidé že budou konen spaseni, šastni,

stane se jim po právu, on že o tom slyšel od tako-

vých, kteí tomu chtjí a k tomu se piiní. Tak
dlouho nadhazoval, až se i Lamplot i Janko stali

paliv zvdavými; i poal jim po troškách vypra-

vovati, jak se s Hamerníkem seznámil, od nho
„Zái", „ervánky", „Rovnost", „Nový vk svo-

body" si vypjil a eho v nich se doetl. Naléhali

na nho, aby jim ony noviny též pinesl; ale Šmat-

lán se vymlouval, že nejsou všecky jeho, že musí

za n ruiti, — a tak pišli radji i Lamplot i Janko

do Smatlánovy chalupy a tam v podveer nestaili se

tomu diviti, co jim hospodá z ohmataných tch
arch pedítal, Janko pivedl svého souseda Kope-

ckého, katolíka, muže ustavinými nehodami zle

roztrpeného, jejž rozmrzelost zahnala již asto do

„tábora nespokojených", ješt dokud jen evanjelick

listy tam ítali a nad skracováním písniek mladého

faráe i nad jeho spanštlostí bdovali. Ba i Kv-
tenský, když mu Lamplot cosi napovdl o „neslý-

chaných novotách", o nichž jim ^matlán pedítá,

pekonal svou pýchu a pišel zase jednou po dlou-

hém ase na besedu.

Bývalo v malé sednice, kde kdysi Plíhal po-

nurý svj život trávil, nyní asto z veera dosti

12
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hluno; stavy inlely, Šmatlánka s Miloii nkde
po venku cosi kutily aneb se sousedkami na most-

kách si postály a vnit Smatlán s ímsy ssundal

bibli, žalmy, vybalil svoje noviny a tu již kížily

se úvahy a otázky jako rychlé, plamenné šípy. Záhy

znali návštvníci socialistickou nauku v hrubých

rysech jako Šmatlán sám; jen asem uvažovali,

zdali skuten s Kristovou vrou se srovnává, jak

hostitel hned zpedu na její chválu povdl. Šmatlán

jirn pedítal, jak už Isaiáš prorok socialismus ped-

povídal, ka: „Nebo aj, já stvoím nebesa nová a

zemi novou a nebudou pipomínány první vci, aniž

pijdou na mysl Nebudou stavti tak, aby

jiný bydlil, nebudou štpovati, aby jiný jedl . . .

Nebudou pracovati nadarmo a nebudou ploditi dítky

ku strachu . .
."

Nejvtším jeho vítzstvím bylo, že Kristovo ká-

zání na hoe, které ze všech kapitol Nového Zá^

koná míval nejradji a tém nazpamt znal, jest

— jak se ze ,,Záe" dovdl, — programem socia

listickým. Nestail s páteli vždy znova vykládati

o blahoslavených nyní lanících, kteí nasyceni bu-

dou, o blahoslavených chudých, kterých jest krá-

lovství boží, o nyní nenávidných a vyvrhovaných,

o nyní plaících Když se doetl, že jen Luká-

šovo evanjelium kázání na hoe podává správn,

že neteba viti v Matouše, jenž vsunul místo
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O chudých duchem, totiž skromných, poddajných

— znova horUl, nyní že jest na jeve, jak ne pod-

lízavost, pokrytectví schvaluje Spasitel, — ne mysl

tupou že miluje, ale tu, která se ze všech sil králov-

ství božího, pravdy domáhá!

Ml pevn za to, že koná vznešené posláni bo-

jovníka pravdy, když mezi sousedy rozšiuje tuto

novou víru, která zlomí moc knží, moc bohatých

utlaitel a zjedná rovnost všech lidí. Nedal na ni

dopustiti; stále v ní slyšel ony zvuky, z evanjeli-

ckého i katolického uení vyboující, které v jinoš-

ských letech jej okouzlily u vydavatele ,,eskobra-

trského Hlasatele" . . .

Jedenkráte nadhodil Kvtenský: „Esli pak li so-

cijálisti veej' na Pána Boha? 2e se žádnejch knží

nedržejí, to vím, ale knží a Bh Hospodin nejní

pecej jedno! Tak se mi podlévá tch novin zdá.

že tuze na Pána Boha nemyslel'!"

„Ale, pantáto," horlil ihned Šmatlán, „pecej

každou chvilenku píšou, takle že Bh to chce neboli

nechce mít, takle že svj zákon vložil v srdce lo-

vka! Chdyby v Boha Hospodina nevili, ist že

by bibli nevykládali, poádem vo Kristu Spasiteli

nehovoili, kerej jenomej hlásal boží království."

„A veej taky, že Bh stvoil svt, Adama a

Evu a že z ráje je vyhnal, chdyž hešili?" rýpal

zase Kvtenský, jenž byl sice tuze zvdav poznati
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novou nauku, ale na druhé stran pokládal to za

kivdu, že ji umí vykládat Šmatlán, do Plihaliny

chalupy piženilý. Kde jakou námitku si uml vy-

mysliti, tu neopomenul tkadlci nadhoditi.

Šmatlánova vrásitá tvá do ruda se zardla;

dobe si pamatoval, jak ve statích anglických a

francouzských uenc se doetl, lovk že nepo-

chází od jediných prarodi, ba že vyvíjel se po-

nanáhlu z tvor nižších, zvíat, a jak se to za pí-

znivých podmínek dlo v krajinách horkých, na

rovníku, ne tam, kde dle bible lze klásti ráj . . .

Nevdl, co by rychle Kvtcnskému odpovdl. Ru-

kávem své žlutavé košile pejel si elo a spánky,

vlasy uhladil a pak, potlaiv svoje rozpaky, pravil:

„Nekoukám im do svdomí, kerak vo ráji, AdamoJ'

a Ev smejšlej'; i knží a církevní otcové vykládaj"

to šelijak. Já co sem byl na kázáních vo prvotním

íchu, vo ábloj' a Ev, káždej falá hovoil vo

tom iná. Doet' sem se, že biblí byla kus po kuse

sepsaná v jazykách mnohejch, kdák ví, kerak to

pak bylo peloženo, esli dobe neboli na licho?"

K tomu ovšem Kvtenský neml odpovdi, a

Janko i Kopecký pochvaln kývaU hlavou nad mou-

drostí Šmatlánovou, který tolik knih, kalendá a

novin peíkal jako v Javorov žádný, vyjma fa-

ráe. A tak bývaly obyejn všecky námitky a otáz-

ky Šmatlánem vítzn odraženy a bylo v „táboe
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nespokojených" skoro jisto. Kristus Spasitel že byl

zakladatelem socialismu, který jest ne novou po-

buující pravdou, ale velmi starým, jediné oblažu-

jícím a vykupujícím uením!

V otázkách víry si Smatlán vždy pomohl, ale

pokud se veejných vcí týe, tu asto se vyptával

Hamerníka a pak o tom, co mu dlník vysvtlil,

sousedy pouoval. Došel si nkdy, byl-li as pkný,

na Betlém, asto sešli se s Betlémskými i ve msto
u faktora. který na kamarádství Šmatlánovo a Ja-

vorovských vbec se socialisty pohlížel nelibýma

oima. Dobe si faktor všiml, jak hned nyní vy-

jeli, vytkl-li jim chybu a jak, když mzdu vyplácel,

brueli polohlasn, za jaký žebrácký groš že se

udírají do smrti, div vru, že již dávno toho ne-

nechali . . .

Do schzí Javorovských Hamerník nikdy ne-

chodil; vdl, že vc socialismu jest v rukou zaní-

ceného Šmatlána zatím dobe uschována. Jemu, sta-

rému sousedu a chalupníkovi spíše Javorovští uví
než cizímu dlníku. Až nadejde doba, až by jeden-

kráte mli k volebnímu osudí kráeti tito lidé, kteí

dosud jen tžce, voliteli, svoje pesvdení na jevo

dávali, pak zakroí on . . .

Kdysi, nkolik nedl po vánocích, sešel se Ha-

merník se svým horlivým letitým uedníkem zase

v Police. ekli si, že spolen pjdou dom; jak-
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mile obvod msta opustili, kráeli velmi rychle,

Šmatlán jako obyejn za trakaeni, Hamerník nesa

objemný balík. Zem byla do tuha umrzlá, na po-

lích leželo asi na dv stopy snhu, ostrý vítr, jenž

vždy chvilkami zafiel, promoval hladinu snho-

vou v kosmaté vlny, po nichž kráeli havrani a po-

pelavé vrány. Obma mužm kouil se dech siln

od úst; Hamerník zprvu zkoušel kouiti viržinko,

ale když mu doutník neustále hasl, vyal jej z kout-

ku úst a zastril do náprsní kapsy svého silného

kabátu, až ke krku nad modrou košilí upjatého.

Šmatlán byl ve starém beráním kožíšku, již valn
odeném; kdysi si jej jednal Plíhal a dal za hodn
reník, — konal dobré služby již na tyicet let,

ovšem opouštl truhlu, jen když za nejvtších mraz
do msta nebo do kostela se chodilo. S poátku

muži nemluvili; zvykali tuhé zim, která, jakmile

ze zdí msta vyšli, byla zase citelnjší, teba že

byli dobe opateni. Pak, kdj^ž již skorém Kame-

nec opouštli, zapoal Šmatlán : „Onechdy, chdyž

sme u Lamplot besedovali, tuze sme se nasmáli;

Kopecký, šak sem vám ho, kamaráde, taky už uka-

zoval, je katolík, hovoil, kerak kostelník vod nich,

jako vod svatý Markyty, je pestrašenej! Poádem
kolem kostelíka chodí, vyhlíží a zavírá pej

chtj' socijálisti šecky kostely a kaple, chde kerá

spáHt a zboit — Pál sem sousedm, že to istotn
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/ádiiá praiida iiejní — ale že se stejn na to vy-

ptám ..." A Smatlán dychtiv upel na kamaráda

zrak, ekaje, co mu odpoví.

„Škoda by kostelu nebyla, kdyby ke zboení

pišly," pravil dlník urit. ..ale my jich páliti a

boiti nebudeme! Ony, obane Smatláne, samy se

rozpadnou v prach a rum, až lidi do nich pestanou

chodit a je ošetovat!"

Šmatlán se zarazil a pak zamyslil. Po hodné

chvíli ekl: „Dvojctihodný pán, co byl faláem v Ja-

vorov, chdyž sem byl eše vejrostek, a pak do

kraje, do Prahy se vodsthoval, taky hovoil, že ne-

musíme Boha uctívat ani v domu Pán ani v ka-

tolickým kostele, že Bh je všude, teba v lesi a ve

skalách! Ten byl docela a docela inaí nežlivá

knží zvostatní; troufám, esli eše tekejc je živ,

jako že je, istotn de s vašima!"

Hamerník se vyptal na faráovo jméno, ale když

nui je tkadlec ekl, potásal hlavou, toho jména knz
že k nim. pokud on ví. se nehlásil. „A kdož ví, jestli

se stáím nezmnil! Jsou ti erní všichni stejní, af

jsou na tu neb druhou stranu. My si vážíme jenom

jednoho knze eskýho a toho s nedle budou sou-

druzi v Praze voslavovat! To byl vopravdovej svo-

bodomyslník, šel za svým pesvdením, z církve

katolický vystoupil, od svých byl zavržen! Však
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jste se v „Zái" doetl vo knzi Augustinu Sme-

tanovi?"

Šmatlán se piznával, že bu staf tu pehlédl,

aneb že dotyná ísla od Hamerníka neobdržel. Ha-

merník musil mu ihned vypravovati, jak dlníci již

po dva, ti roky se studenty táhnou pod vrch 2iž-

kov na hbitov evanjelický a tam ovnují hrob

svobodného eského mysUtele, jak je policie roz-

hání, ba do krvavá se s nimi sepere. Le Šmatlán

chtl také vdti, v em se „pan Smetana" s ostat-

ními knžími rozcházel, pro vlastn z církve vy-

stoupil; ale Hamerník vci ty nikdy do hluboká

nesledoval, i nedovedl vše vysvtliti a slíbil ale-

spo, že se doma po novinách a kalendáích podívá,

zdali životopis odvážného knze v nich nalezne.

Hovoili o nm po celou cestu; Šmatlán stále vplí-

tal vzpomínky na redaktora „eskobratrského Hla-

satele", v mysli osobnosti ob pirovnával a sotva

že doma své vci uložil, již poal se hrabati ve

svých starých novinách, zdali o onom podivuhod-

ném knzi njakých zpráv se dopídí. Nenalezl jich,

bylo mu ekati, až Hamerník vše vyhledá.

A pak konala se u Šmatlána v malé chalup

zapomenutého Javorová oslava neohroženého, od

vrstevník zavrženého Smetany, již mrtvého za

doby, když hoch ze Stemošic do hor pišel, a po-

prvé zaníceného faráe v ,,domu Pán" kázati slyšel.
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Šiiiatlán skoro se slzami v oích pedítal pátelm,

co ten knz zkusil, jak byl proklet, zavrhován, jak

jméno jeho s hanbou na dvée všech kostel pibito,

jak z vlasti odešel a pak, smrt maje v prsou, se vrá-

til .. . Jak byl pohben bez prvodu, bez hlaholeni

zvon, a pak po mnohých letech pece uznán,

ze zapomenutí vyhrabán! „Tedy byli pecej knží,

kerý za praudu boží dali šecko! Tekomejc je vidt,

co by mohli dokázat, chdyby nedbali vo svt, vo

ženu, dcka a bohatství, chdyby šli pímo za Kri-

stem Spasitelem, kerej taky šecko odvrhnul, jeno-

mej pro království Boží na zemi pracoval!" Šmat-

lán, všecek ve tvái hoe, házel rukama a každou

chvíli opakoval: „To byl lovk, lidiky, to byl

jeden ze spravedlivejch!'

Poslucham se vypravování o ,,panu Smeta-

noj" líbilo; Jankovi zamlouvalo se, že byl jenomej

ze sprostého, kostelníkv syn, a pece tak moudrým

se stal, Kvtenský zase si liboval, že všude, ve

škole dtem, z kazatelny lidem, i tm studentm ekl

všecku pravdu. Lamplot proléval slzy nad opuštným

hrobem „takovýho pána, kerej tu nejvtší uenost

ml v malíku — pecej každýmu podruhoj' dá žena

neboli syn tabulku" a tak každý nco po-

chvalného ekl o muži. na nmž ovšem po pednosti

zamlouval jim se vzdor. Srovnávali s ním okolní

faráe, kaplany a vikáe — žádný neobstál! Kdyby
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byli toho nedlního odpoledne dstojní i dvojcti-

liodní páni stáli za okénky chalupy pod lesem vedle

statku kdysi Kuerova, zajisté že by i Hamerníka

i Šmatlána byli zažehnali na sklenný vrch, jak jim

osadníky divn kazí . ,

.

Cím více spáteloval a scházel se Šmatlán s Ha-

merníkem, ím horlivji konaly se u nho schzky

ku pedítání a probírání socialistických novin a ím
astji se o tom ve vsi i na farách hovoilo — tím více

šíila se mezera mezi mudrujícím tkalcem a mla-

dými Zahradníkovými, kterou již návštva v lét,

kdy Šmatlán bezvýsledn pro zet se stavl, jaksi

natrhla. Zahradník nkolikráte, když s tchánem ve

mst se setkal, poal jej s pátelství s Betlémským

zrázeti, le ten jej vždy rozhnvan odbyl, že ví, co

dlá, že si umí sám poradit. Pak stavíval se dole

v Javorov pod lesem, domlouval Šmatlánce, aby

to pantátovi pekazila, když jinak nedá, noviny mu
spálila a ped besedníky chalupu zavela. Navští-

vila-h panímáma s Milou Ržu a její dti, tu si

mladá Zahradnika ped matkou poplakala, jaká že

jest jí hanba, když jejímu otci socialist nadávají,

vné zatracení mu slibují, vždy prý socijálista —
to již nejhorší, co býti mže!
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Nesvedli oba manželé nieho; Šmatlán se proti

nim zatvrdil, zefovi ve zlé vykládal, že chce on,

tak mladý, míti rozum nad nho, a na dceru se

rozhnval, protože zapomíná na dtinskou úctu

pro mužovy vrtochy. Šmatlánka ani prstem proti

mužov poínání nehnula; uvykla dávno, že Šmat-

lán na pevrácenost svta a ty, kteí ji mají na sv-

domí, žaluje a proti ní káže, že se sousedy se schází,

by si o tom porokoval — ba byla ješt stále na to

pyšná, že si jejího muže váženjší obané všímají

a od nho pouovati se dávají.

A pak — jeho schzky nestály ani groše; krej-

cary, které Hamerníkovi jako píspvek na noviny

dával, dovedl tkadlec vždy njak šikovn na sob
ušetiti, ostatn již díve asopis njaký pedplá-

cel — kdyby jaké vydání z tátova poínání a s Ha-

merníkem kamarádní bylo vzešlo, tu by se byla

žena ovšem staten ozvala. Lakotila jako díve,

pibývalo jim jmní, zase kus pole koupili, tele si

nechali, ezníkovi odekli a na jalijvku je vycho-

vali — mli pro dva kusy dobytka píce dosti.

Jak pes léto a zimu rodiny Šmatlánova a Za-

hradníkova se navzájem sob odcizily, ukázalo se

brzy. O ostatcích povolila matka prosbám Mili-

ným, aby s ní rodie šli k muzice; je svobodná, ale

žádná vdaná prý tak málo svta neužije jako ona,

naíkala Mila. Smatlán rád svolil, ml za to, že
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jest slušno o ostatcích v hospod se ukázati a když

tentokráte žena nebránila, bylo mu to vítáno. Mila,

pes to, že nebyla z nejmladších dvat, vypadala

pkn, byla štíhlá, urostlá, tváe mla ržové, a
ne práv plné, zuby stkvlé, zdravé; ržová kar-

tounová jupka, kterou si po dlouhém škemrání

smla poíditi, bledomodrá sukn šotyšová a bílá

zástrka, ozdobená krajkami, ješt ve škole uháko-
vanýnii, pkn jí slušely. Tanila dosti, mén s Ja-

vorovskými než s pespolními; zvlášt se okolo ní

toil jakýsi chasník, o nmž vypravovali, že je ze

samoty za Vysokým Vrchem as tvrt hodiny od

Betléma a pl hodinky od Zahradníkovy chalupy ve

Tíšti. Prostíralo se tam pi skrovných sadech n-
kolik živností, jichž pole táhla se po úboí svahu

o nco výše svého hebenu dospívajícího — vtry

si kolem tchto staveníek malebných, ale vždy

ohrožených dávaly dostaveníko, z jehož hovoru

obyvatelm bývalo až úzko a v zim se k ne-

klidným tmto besedníkm pidružily vydatné vá-

nice a plískanice. Milin taneník byl synem z nej-

vtší z tchto živností, od svta po valnou ást

roku jakoby uíznutých; vypravoval jí, že otce již

nemá, jen matku, ta že dosavad hospodaí, bratr

mladší je na vojn, sestry dv jsou vyvdány, jedna

ješt je doma a matce pi práci pomáhá. Mila na-

vzájem sdlovala, ona že jest již doma sama, že
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také dlá o poli, seká, seje, okopává, nejvíc však

že tkalci, že umi barchet i veruli. Chasník pinesl

jí nkolikrátc pipiti, pak donesl i Šniatlánovm,

a zase, když muzikanti spustili, ubíral se s holkou

do kola.

Stará Šmatlánka záila, vidouc, jak se slušný lo-

vk její Milou obírá, a když se sousedek a konené
šenk^ky vyptala, kdo to s Milou taní, a se do-

vdla, že jest to synek z plstatku u Teplých, tam

z té samoty u Tíšt, všecka zpyšnla. Synek

z plstatku — aby si tak jejich holku namluvil!

To by v Javorové koukali, kdyby se íSmatlánova

dostala na plstatek, ona, nad kterou hloupé douky

nos vyhrnovaly, že se již nevdá! A oni by nado-

smrti mohli v chalup hospodaiti — nemusili by

do vejménku, stejné u nich sednika není, nemli

by ani kde být, kdyby se kdo piženil, pro tu

tkalcovinu ani te není k nim nkdy pístupu.

Tak již kula plány do budoucna, mezi tím co se

mladý Teplý s Milou toil a na více si nepomyslil,

než že jest to slušná holka, njaká tuze pracovitá

a poádná, a že se mu s ní dobe taní.

Dve mu však pece njak padlo do oka; obje-

vil se, když bylo po masopust, jednou, dvakráte

na kíje mezi omladinou v domu Pán Javorovském,

a byla rodná jeho samota pifaena do Tíšt. Ba

jednou, maje všedního dne ve vsi ízení njaké,
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stavil se i v chalup u Šniatlán, by, jak pravil, se

podíval, ,,kerak s ninia je". Mila, která dlala za

vetatem jen tak v kanafasce a ve sdrhované košili,

svtlehndé vrkoe majíc pod žlutým žakonovým

šátekem ukryty, rychle utekla z horké seknice a

schovala se do komory, div z toho kašel tžký ne-

dostala. Hanbila se, že ji svižný taneník zastihl

tak polosvleenu. Nedokal se jí a jen se starými

si trochu pohovoil. Vyptával se pak v Javorov

tím usilovnji na Milu a její rodie; uslyšel, že jsou

to hrozní díi, udlají toho na poli a za vetatem

každý za dva, teba že se zdají poslábh, Mila že

dostane pl chalupy, kus pole, kus louky, ba snad

i peníze, vždy Šmatlánka ušetila za ty roky hod-

n, poade skuhrá, muže i dceru do práce honí,

sama de do úpadu a není jí toho poteba. Kdyby
nebyla taková lakota a Šmatlán lovk, který kaž-

dého pehádá a rozebere, snad by byla Mila už

deset let vdaná, líbila se hochm dost a dost, ale

k nim se piženiti sotva kdo si troufal.

Teplý vyzvídal, okukoval, obcházel a na konec

zeptal se Milci, zdali by se nechtla k nim vdát,

že se mu líbí, on že potebuje ženu pracovitou

a skromnou, jsou u nich veliká prý bemena, a
jinak plstatek pkný. Ujišoval, že by ji matka

i sestra rády pijaly, že jsou dobrého srdce, jist

že by jí neubližovaly, on také by si jí vážil, u nich
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Že by si zvykla, vždyf se práce nebojí. Milce se

Teplý zalíbil hned tehdy u muziky a ješté více se

jí líbilo, že bude selkou na plstatku, že se konen
vdá a že spolužaky pestanou se jí pošklebovati —
ba vdá se lépe než ony! Bemen na živnosti a

práce se nebála, tomu vskutku uvykla od malika.

Podívala se na chasníka upímné, roztoužen a ráda

dala se od nho obejmouti, silné stisknouti, nepo-

znala té slasti ješté mnoho.

RekU si to u lesa, kde Mila srpem trávu se-

kala; sebrala ji do trávnice, svázala a nechala pod

olšemi ležet, však jest od nich až sem vidti. Na

tchto místech setkávala se její matka, mladá Plí-

halova žena, neuspokojených žádostí, s Jiíkem,

když s knihou od faráe vypjenou spchal do le-

sa, do samoty, mezi skály. I v Milce hýbala se

prudce dlouho ípotladvaná touha, s planoucími

tváemi ubírala se do chalupy, k boku Teplého

jsouc pitisknuta a jakmile do svtnice vkroila,

hned rychlým dechem rodiiim oznamovala, že;

tuhle Teplých jí íkal, zdali by si ho nevzala —
kdyby nebyli proti tomu, ona že ráda k nmu na

živnost se vdá.

Šmatlán sedel u širšího stavu, horliv podnžky
šlapal a lunkem házel, žena na špulíi špulovala

mu ernou bavlnnou nit, hrelo a hlomozilo to

v malé svtnice, že sotva bylo slyšeti, jak otevírá
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Mila dvée a jak hmotnjší Teplý botama do

podlahy dupe. Prach a pazdeí zdvihalo se od

stavu i od špulíe, a slunení paprsky, jež \)kénky

sem se draly, tvoily z nich žluté tpytící se a tan-

cující vrstvy. S lomenice plížily se do oken dlouhé

šlahouny divokého vína, na nichž ervenohndé

puky práv v první lístky se rozvíjely, na zahrádce

drobné srstkové kee halily se ponenáhlu ve svtlou

zele a na švestkách i medukách blaly se již

jednotlivé kvty mezi sporými lístky. Lahodný

vzduch pozdního horského jara dral se do tkal-

covy sednice a rozhánl dusná mrana prachu a

výpar. Stará Smatlánka, jež blíže dveí na síku

sedla, upozornna byla díve prvanem a vrzotem

dveí, že kdosi pichází; když ona pestala špulo-

vati, i Šmatlán se všiml a sotva že ruku i nohy

zastavil, již vyslechl chvatnou a rozilenou Milinu

e. Maje mysl naplnnu hledáním a bojem „za

tu novou božskou pravdu", ani se tak tuze nena-

dálé píhod nepodivil a nad ní se nerozíUl, také

mu již žena nco napovdla, jak se Teplý Milce

zalíbil, jaká by to byla trefa . . . Nemusili by se

hýbati, mohli by do smrti klidn tu vytrvati . .

.

I ekl pívtiv: „Už písmo praví, že opustí žena

matku i otce a muže následovati bude! 2ena je

ustanovená, aby byla mužoj pomocnicí. Chdyž si's,

Milo naše, tule Teplýho voblíbila a on tebe, já
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protivá tomu niehož nemám. Až co pamáma naše

ekne a Teplýlio pamáma."
„Naši protivá Milce nejsou," rychle vysvtloval

Teplý, ,,už sem im ek', kerak je pracovitá, vší

trampot nauená, budou si i vážit. Snad pamáma
Šmatlánka taky protivá nám nebude," obrátil se

k staen, vda dobe, že hlavn ona bude tu roz-

hodovati, její chalupa i pole byla, ona, teba že

mužovi polovinu pipsati dala, stále ješt nade vším

vládne.

Le Šmatlánka, nyní, když pkný její sen o Mil-

in stkvlé budoucnosti neoekávan blížil se

svému splnní, zalekla se; byla praktinjší než

muž, vzpomenula náhle, že budou asi Teplých

chtíti, aby Mila hodn pinesla, kde to vezmou,

aby sob neuškodili a Zahradníkovy nerozhnvali?

Vstala od špulíe, oprašovala a uhlazovala starou

vyrudlou zástru, by nesnáze zakryla a konen
ekla: „Tuze m to tší, že si's Milu vyhlí, ani

sem se nenadálá, ani sem s ou tak vysoko nepo-

myslila — Ale na plstatck aby nevsta hodn
mla — je cera u nás eše jedna, taky bude chtt

svoje, to abychme chalupu zrouna prodaH, i louky

i pole — a kdák bychme vostávali?"

Mila na matku zírala udiven, co že tak náhle

obrací, když tolikráte se zmínila, jak ráda by ji

slušn vdala. Ale na Teplého opatrnost Šmatlánina
13
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neuinila patrn zlý dojem, jistil ochotn: ,,To se,

pamámo, tuze mejlíte, nebral bych si vašu dceru,

abych s ní penz narabal! A máma naše taky

pála, jenomej dyž dostanu ženskou poádnou, zdra-

vou a pracovitou. Dyf vím, že Mila bez pomoci

nebude, dáte í, co budete moct a chalupu ani pole

do robu si nevemete, bude to jedenkrát její a Za-

hradniino."

,,Tof bude, tof bude," svdila staena, eše

budem hledt holkám nco našporovat, dokavad

nás tu Hospodin nechává."

,Pošlu vám sem v nedli po nešporách našu

pamámu a strejce, sestina poruníka, mžete si

to s nmá smluvit — uhlídáte, co já, to naši!" jistil

Teplý znova a pistoupiv k Šmatlánovi, který roz-

tržit „to svtské jednání" poslouchal, vzal ho za

ruku a pravil srden: „Smejšlím, pantáto, že nán)

svýho požehnání nevodepete." Šmatlán byl po-

hnut, a když i Mila za druhou ruku jej chytila

a zase po Teplém koukala plamennýma, roztou-

ženýma oima, ekl chvatn: „Niehož nic protr.'á

tomu neíkám, jenomej chdyž budete šasni, chdyž

budete živi v lásce a boží praud!" Mila skoila

si pro trávnici, kterou pod lesem zanechala, a pak

šla Teplého kousek vyprovodit; postávaU spolu

na louce i pod stromy, tam, kde se stezika k Vyso-



JIÍ ŠMATLÁN. 195

kému Vrchu poala vzpínat a zatáet. Když se

všecka zardlá za chvíli vrátila, sepjala ruce a pro

Boha matku prosila, aby jí ve štstí nepekážela,

aby jí dala, co mže — nevdá-li se tenkráte, to že

již jistotn zstane celé vesnici pro poškleb, Javo-

rovský stejn žádný o ni neekne.

Strach z budoucího nedostatku a hluboce za-

koenná lakota bojovaly ve Šmatlánce s láskou

k Milce a s žádostí, aby ji lépe než kdy ekali, pro-

vdala. Chodila ty dva dny do nedle jako vrtohlavá

— le úpln zápasu v sob nedobojovala. iVlalce Te-

plého a švagrovi jejímu ekla, že dají, co bude

možno, krávu jednu, žito a oves, co mají ješt na

špejchare, neb peníze, co za strží, vejpravu sluš-

nou, jak se na holku z chalupy patí, a na to ostatní

stejn Mila dlouho ekati nebude — však ji Pán

Bh brzy povolá, nadela se dosti, jest jí skoro

sedmdesát, a pantáta taky již udený — a tu již se

dala do trpkého, neutšitelného pláe, až byli Šmat-

lán, Mila, ba i cizí strejc nuceni ji pamatovati a

konejšiti.

Ale matka Teplého byla ku podivu skromná;

nic nechtla míti vtleno, se vším byla spokojena,

stále jistila, hlavní vcí že jest pracovitá, šikovná

ženská, ona s dcerou a synem že již nestaí, mnoho

cizích lidí jednati, je škoda, leze to do kapsy a
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11 nich jest živnost tžká/'') Pála si, aby byla

svatba hned po žních, na Matiky Boží Vstoupení,

mohla by jim Mila o žních pomoci, zde v Javo-

rov jsou žn spíš, oni by pkn stavení dali do

poádku, a na zejmu již by mladí manželé vše pi-

pravili pro sebe. Mila záila radostným oekává-

ním, stále se kolem host toila, „chlebeka" i pla-

cek nabízela; i Šmatlánka se upokojila, když si

stará Teplá tak nezištn, ba obtav vedla. Ujednali

to na tchto poloviních námluvách jen na neurito,

ale Šmatlánka hned po Javorov každému, kdo

slyšeti chtl, vypravovala, jaké udlá dcera štstí,

jak si jí u Teplých budou vážit, ani niehož nic po

ní nechtjí, ale ona stejn jí dá, hodn dá, zahodit

se nemže, dá jí krávu, teba dv krávy, dá penz
a vejpravu velikou, pein, cích a nádobí . .

.

Chlouba její tak rychle rozletla se po vesnici,

že dovdn se o Milin nenadálém štstí Zahrad-

níkovi ješt díve než kdo z chalupy pod lesem

mohl k nim pijíti a je o všem zpraviti. Rža skoro

se rozplakala, že se o sestiných vdavkách dovídá

z povídání cizích Hdí, a Zahradník, teba že byl

nezištný, zarazil se; vždy tato panímániina chlou-

ba, kterou Ud ješt nesmírn zveliili, zní tak, ja-

koby jedné dcei chtla dáti vše, jen aby ji vdala

*) Vyžadující mnoho sil.
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na plstatek, a druhou chtla odstriti, teba že jest

také vlastní a má ti dti. Nevšímal si nikdy mnoho

sousedstva v Tíšti, neku-li ve vzdálenjších ddi-

nách a samotách, ale tentokráte pece nenápadn

se vyptával, jaké jsou tam pod Vysokým Vrchem

živnosti, kdo je drží a podobn.

Njaký den po onch poloviních námluvách

objevil se Zahradník z nenadání u Smatlán; vracel

se s „vorkáfem"z F*oliky a schváln si zajel pes

Javorov. Byli doma všichni ti, Mila na dvorku

pod kolnou štípala drva, Šmatlán jako obyejné

dlal za stavem, Smatlánka sedla u okna, staré

okuláry na nose a záplatovala. Zahradník dal, ja-

koby se nic nebylo stalo, srden „Dobrej vod-

veírek" a pak zapoal: „Zkazuje vás, pantáto

i pamámo, Rža naše pozdravovat a líbat a Milu

taky! Du z Poliky a smejšlel sem, že bych se tá
moh' zasej jednou stavit, romadu nedl už sem

s váma nebyl." Šmatlánka nechala hábk, sundala

brejle a pobízela zet, by si sedl, že mu ,,chlebeka"

pinese. Zahradník sedl ke stolu, epici položil vedle

sebe na „laje", a když panímáma chleba pinesla,

ukrojil si a zvolna pojídal, dívaje se pi tom s tkadlec

na tchyni, jakoby se neustále chystal cosi povoditi.

Šmatlán pokraoval v práci, ale zvolna, aby mu

neušlo, kdyby ze snad rozprávku zase zapoal.

Chvilky utíkaly, i nezbývalo Zahradníkovi, než aby
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konen své poslání vykonal. „Pán Bh zapla,"

ekl, odsunuje velmi erný a dosti již tvrdý chléb

a sbíraje drobty. „Taky u nás hovoili, že se Mila
bude vdávat k Teplejm, tam na tu samotu pod Vy-

sokým Vrchem. Pál sem Rži nasej, že to ani žádná

prauda bejt nemže, chdyž sme my niehož nic

neslyšeli. — Rža až plakala, že se í Mila, pecej

vlastní sestra, nesvila." Rty se Zahradníkovi

tásly v oekávání, co panímáma odpoví.

„Eše sme nic neujednah," ekla Šmatlánka, „tof

ono by to bylo tuze krásný, kdybychme mohli

Milu vdát na plstatek — to se nepovede s každou

!

Ale máme starost, esli by se to šecko šiklo . .

.

Rádi se maj', vo to nic!"

Zahradník, jakoby si poslední vty nevšímal,

horliv odpovídal na poátek panímáminy ei. „To

bude mt Rža radost, až í eknu, že to bylo jeno-

mej takový plácání mezi lidma! Šak by bylo naší

Milci škoda, aby takle pišla do nešestí!"

„Do nešestí?" opakovala Šmatlánka udivené

a tak hlasit, že muž docela práce zanechal a po-

zornji nyní rozprávku sledoval. „My smejšlíme,

by toho šestí bylo!"

Zahradník opovržliv hodil rukou. „U Teplejch

by toho šestí bylo!"

„To se do konica mejlíš, hochu," horlila Šmat-

lánka. „Rádi ju pímou, vážit si í budou — ani po
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ní niehož nic nechtj' — až sem se divila; pantáta

taky pál, že ta pamáma Teplcjch žádná svtácká

a lakota nejní."

„Bodej po Milce chtli," vybuchl Zahradník,

„chdyž sami nemají a dát nemžou!"
Oba manželé dívaU se na zet s polootcvenými

ústy. „Pecej je to plstatek," hlcsla konen Šmat-

lánka.

,,Plstatek snad ani šindel už nejní mlá-

dýho hospodáe, jako Teplýho, co si chce Milu

brát! Starej stonal, dost to stálo, pak dv dcery

vdali, vypuili si na živnost ze spoitelny nebo-li

záložny, platj' velkej interes, stará Tephka má
udlanej slušnej vejmnek, tekomejc eše se musí

vyplácet bratr, co je na vojn, nejmladší holka,

prosím vás, chde to šecko brát! Maj' pole romadu,

jenomej co prauda, ale nejní z nejlepších, sníh toho

moc vyleží, vtry maj' poádem pré, a tešn se-

sávaj' až na andly strážce."

Venku již chvíli pestalo bouchání sekery do drv,

Mila, dokonivši svou práci, zašla též do svtnice,

by švakra uvítala a poslouchala nyní spolu s ro-

dii jeho dlouhý, rozhorlený výklad. Krev jí vstou-

pila k hlav, chtla nco íci, ale nemohla velikým

pohnutím, — tedy švakr pišel, aby zkazil jí štstí,

na které tak dlouho marn ekala! Díve než

holka, ozvala se Šmatlánka: „Tole nemže a ne-
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mže bejt prauda! Chdyby voni byli zadluženi, hle-

dali by holku s velikou pomocej — šak sem hned-

kom ekla, že šecko Milce dát nemijžem — sou

cry dv!"

„2ádná možná by tam nešla, — to by rodie už

se šh povat do knh . .
."

Ode dveí zavznl hlasitý vzlykot Milin; skrý-

vala si tvá zástrou a když ji s oí ssundala, po-

ala naíkati. „Lež to je, saminká jenomej lež! To
lidi mi nepejou, že udlám scestí a Rža taky neé,

chdyž se sama vdala jenomej do chalupy dost po-

špatný! Šak by m Pepek nepelhal, má m rád,

sme už jako svoji já ho nenechám," a zase

vzlykala silnji než díve.

Šmatlánka dceru hladila po tvái: „Nepla, Mil-

ko naše, nepla, šak ti ho žádnej nebere, chdyž se

chcete žebrat, piiníme se, dáme, co mužem, vy
se taky piiníte, njakej ten dloužek je sude."

Nyní ozval se od vetatu i ostrý hlas Šmatlá-

nv: „Už áko se ti zachovat nemžem, a dláme,

co dláme! Poádem starý rodie ze mistruje!

Nejpru Hamerník se mu nelíbí, noviny moje mi chce

spálit a zmait, potomej zas, aby se Mila nevdá-

vala, — klepy a pomluvy sbírá! Kalná, milej hochu,

voda pes hdský žlaby tee! Máme snad pro po-

mluvy udlat holku nadosmrti nešastnou? Jenomej



JIÍ ŠMATLÁN. 201

se neboj — Rža s dckama vo svoje nepijde,

udláme s panímámou testament na rovnej díl!"

„Nebojím se," odtušil Zahradník hluboce pohn-

ván, ,,chdybych se bál, moh' sem mít Ržino vno
speetno, chdyž sem si ju bral. Nechcem' jenomej,

abyste skrzevá toho Teplýho pišli šichni na zmar.

Poptejte se mezi lidma ve Tíšti a tam vokolo, šak

uslyšíte, že nelžu."

„Šak sme rodie," odbývala Šmatlánka zet
skoro tvrdé. ,,A stejn eše niehož nic ujednáno

nejní."

S tím bylo se Zahradníkovi spokojiti; Mila ani

mu ruky nepodala, když odcházel, dále do zástry

vzlykala, Šmatlánka konejšila ji jako malé d-
cko. Nikdo mladého tkadlce nevyprovodil, sebral

na záprsni svj traka s pípravou a mlky, do duše

jsa uražen, ubíral se nesnadnou cestou po Vysokém
Vrchu dom.

Ba, spíše svým vmšováním se záležitost Mil-

iných k Teplým vdavek ješt uspíšil. Dívka, vi-

douc svoje vášniv vytoužené štstí ohroženo, ješt

prudeji na rodie doléhala, aby se s Teplickou smlu-

vili a svatbu na dobu po žních ustanoviH. Šmatlán

tvrdošíjn vidl v poínání si zeov jakési pokra-

ování nemilého pouování o Hamerníkovi a so-

cialismu; Šmatlánka sice trochu vyzvídala v Jávo-
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rov o pomrech Teplých, — ale celkem mnoho se

nedovdla a do Tíšt neb na samotu samu si ne-

troufala, aby nemoudrým slovem vše nezkazila.

žních šla ona i Mila Teplým vskutku pomáhati,

všude ji provedu, vše ukázali, a ona pak v Javo-

rov velebila, co je kus pole, les taky, stavení

trochu tmavé a starobylní, ale to na takové samot
ani jinak nemže býti, však si to Mila s mladým

dá do poádku. Svatba ujednána na Bartolomje;

Šmatlánka penechala Milce krávu, byla stelná,

pravila, to že je, jakoby mla dv krávy, dala jí

žita, jemene a ovsa a chválila, že jest to lepší než

peníze. Pein a nádobí také dosti sehnala a po dlou-

hém vnitním boji koupila v Police na krásné šaty,

leskly se jako hedvábné a slena uitelova je šila.

1 domnívala se Šmatlánka, že tolik jako ona žádná

ješt matka pro dceru neudlala. Zahradníkovi na

veselku pišH, ale sedli tiše, málomluvn; lidé je

pomluvili, to ze závisti prý, že se Mila vdala na

plstatek a Zahradnika jen na chalupu po deset

mír. Mila záila uspokojením, slušelo jí to, nikdo

by jí nehádal, že jí do ticítky sotva dva, ti roky

chybí, vypadala jako ouka osmnáctiletá. Ženich

okolo ní se otáel, kolem pasu ji chytal, za bradu

bral, matka jeho i sestra mly se k ní laskav;

i pohlédla Mila každou chvíU ve stranu, kde Za-

hradníkovi sedli, jakoby jim íci chtla, že z-
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stali ve kivd, ona že nad nimi zvítzila prese

všecku pomluvu a závist!

V chalup pod lesem, se starou lomenicí ma-

lebn snítkami porostlou bylo te osamlo; pe-

stalo duetto obou stav, jež po tolik let tu zavzní-

valo, asto sedl tu Smatlán sám, žena co chvíli bel-

hala se pes tžké již nohy své do Vysokého Vrchu,

aby za Milou se podívala, jí pomohla. Jen když

schzky nedlní se konaly, tu opt ve sroubcných

stnách rozléhala se hluná rozprávka; tkadlec ml
vždy njaká nová ísla novin, kalendáe, malé trak-

táty a od Hamerníka, jenž dosud na Betlém se zdr-

žoval, asto ješt zpráv se dovdl, jež v novi-

nách ani obsaženy nebyly.

Hlavní starost Hamerníkova, jak tkadlci vyprá-

vl, toila se nyní kolem dobytí všeobecného voleb-

ního práva, by se konen zástupci délnictva do

snmoven dostali. etl pehorliv^ o všech politi-

ckých konstellacích, ei poslanc, zástupc vlády

a o tom všem udivenému Šmatlánovi vypravoval.

Sousedé Javorovští, kteí jindy slýchávali leda

o vojnách a bitvách a se domnívali, na tom že zá-

leží všecka svtská politika, naslouchali nyní ho-

vorm o všelikých ministrpresidentech, kabinetech,
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volebních opravách, kuriích, tídním zastoupení —
až jim z toho šla hlava kolem, i nestaili se vy-

ptávati, co to všecko znamená, — ba, nedli co ne-

dli opakovali svoje otázky tak, že Hamerník byl

nucen vždy znova jim vysvtlovati, což se mu
asto jen tžce, nesnadno dailo.

Byl se stal úastníkem nedlních neb veer-

ních schzek „tábora nespokojených", když Šmat-

lán nemohl více k nmu na Betlém dolézti. Tkadlec

jedenkráte v zim na cest do msta zle se nastudil,

kašel, jenž asem jej trápíval, velmi se zhoršil, nohy

jej nesnesiteln bolely, bídn došel za msíc jednou,

dvakráte do msta s dílem, ale na Betlém jej již

nohy nedonesly. Šmatlánka ani na to nepomyslila

vzíti doktora, to považovala za híšný pepych, va-

ila všeliké koení, mazala muži nohy, ím kdo ra-

dil, máslem, zajeím i psím sádlem a tšila se, že,

až teplo nadejde, muži se uleví. Skuten „po er-

vených vejcích" bylo Bmatlánovi lépe, leheji od-

kašlával, nohy mén jej bolely; ale byl pece slabší

než jindy, k dcerám dojíti nemohl, navštvovaly

jej obas samy, Riža astji než Mila, která se

vždy na velikou u nich práci vymlouvala.

Za návštv Hamerníkových zstávala stará Plí-

halova bible, postilla, evangelické asopisy „Betha-

nie", „Jednota" i ty, které sousedi pinesli, pokojn

na ímse ležeti; dlník se tím netajil, že jsou mu
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Úvahy a rozepe náboženské protivný, a zapoal-li

nkdo z besedník o tom i onom lánku víry, po-

usmál se tomu tak opovržliv, že se všichni zara-

zili a odmleli. I hovoilo se jen, jak budoucí svt
bude zaízen: všichni budou opateni, nebude ani

chudých ani bohatcíi, dti vychovávati bude spo-

lenost, rovnž postará se o starce a neduživé, kaž-

dý bude pracovat, jak dovede a staí, žádná již

metla nebude se vznášeti nad dlníkem, chalupní-

kem, malým emeslníkem.

Šmatlán, vida v duchu skvlé ty obrazy, zapo-

mínal na bolesti v nohou a vmísil se v Hamerníkiiv

rozhovor pak nadšenými výkiky: ,.Tof bude pravá

íše boží", „takle, jenomej takle to chtl Spasitel

náš", „och, chdy už to bude", — až asto rozkašlal

se do nekonena a všecko besedování perušil.

V druhé polovin dubna Hamerník jen a jen vy-

kládal, jak sociální demokrati oslaví první máj všu-

de ve mstech, jak si vynutí prázdno, — smál se,

kterak se mšfáci a kapitalisté bojí, že všichni vy-

letí prachein a dynamitem do povtí, kterak si

zvou na ochranu vojsko a policii! Takový již jest

strach z jediného dlnického svátku, což teprve,

až oni, dlníci-socialisté uchopí se moci — tu m-
šfáci bláhoví již pedem všecko odhodí a utekou!

utekou

!

Když se Hamerník s Betlémskými a Blatinskýtni
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soudruhy ubírali na slavnost do msta, stavli se

u Šmatlána, tžce a se vzdechy podnžky šlapa-

jícího; ze všech okolních barák sbíhali se oby-

vatelé a ženy spínaly ruce nad ohromnými širáky,

ervenými kravatami a temnmodrými blzami so-

cialist, nad kvty, jež mU v knoflíkových dír-

kách, nad jich okázalými holemi. Hamerník musil

churavému tkalci slíbiti, že pijde mu o slavnosti

povdít, jak dopadla ve mst i jinde po svt. „Kri-

stus jist se raduje, že chudí a ponížení pijdou dnes

ku povznesení," pravil s úsmvem, churavostí t-

lesnou ve své tklivosti seslabeným, „dy byl sám

chudým, taky dlníkem na vinici Pán, je to taky

jeho svátek." Betlémští usmáli se jeho dtin-

ství

Hamerník nosil Šmatlánovi a jeho rozjímavému

kroužku stále dobré zprávy; nejen že první máj

toho roku zase skvle dopadl, vehkými prvody,

tábory a zábavami byl oslaven, kde, až na nkteré

výjimky, svobodn smli mluviti muži i ženy: i ji-

nak vci lidu chudého, dlného a jeho rovnopráv-

nosti dobe se dailo, iH jak Šmatlán íkával, „už

se blíží as božího království na zemi". Hamerník

vypravoval, kterak ve Vídni jedna vláda po druhé

padá, protože nechce, aby také lid dlný panoval,

ale on že si pece cestu zjedná, má pátele všude,

doma i tam za hranicemi, však mu pomohou . . .
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Šmatlán nepostehl jemných rozdíl, které d-
lily ideály jeho a zásady sociální demokracie; ml
za to, že také oni líí si jako splnní všech tužeb

uzákonní Kristova evanjelia, tak, jak líili si je

pedkové, eští Brati, za Komenského. Což mu
nepovdl sám Hamerník, že si váží mistra Husa

a biskupa Bratí? A tak každý úspch socialist

pijímal za úspch „božího království, za úspch té

nové pravdy, za kterou pedci meli a se skrý-

vali".

Radoval se s Hamerníkem tak upímn, kdykoli

v „erváncích" neb „Zái" doetli se spolen ja-

kéhosi sebe skrovnjšího vítzství a pokroku — a

když konen na jae 1896 uzákonno všeobecné

hlasovací právo — ovšem ponechávajíc venkov-

skému lidu staré svíravé pouto volitel — dával se

unášeti velikolepými zmnami, jaké uiní nyní vy-

volení zástupci lidu, od chudých, dosud odstrených

a zapomenutých do snmoven vyslaní. „Jenomej,

aby to byli ti vopraudouský, upímní," vzdychal

rozilen a zcela schvaloval, když Hamerník po-

bíhal vesnice po celé léto i podzim, aby lidem do

duše promluvil, kterak se zachovati.

A Šmatlán vru ml radostných zpráv o úspchu
lidu svrchovan teba! Byly mu jedinou útchou,

jediným svtlým paprskem, protínajícím erná
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mrana životní, náhle nad ním se shluknuvší a až

k samému elu a skráním se nui nížící! Nejen že se

na zimu zase jeho kašel zhoršil, že prudce chvílemi

na prsou jej bolelo a nohy tou mrou nui vypovídaly

službu, že nkdy ani za vetatem sebe pomaleji d-
lati nemohl: ze samoty pod Velikým Vrchem do-

cházely zprávy tuze neutšené. Bylo tonui tak, jak

tehdy Zahradník, dlouho ped svatbou, varovn
líil. Co plátno, že Mila se inila, že Šmatlánka

jí pomáhat chodila, že Teplých, mladý hospodá,

matka i dcera v horlivosti neustávali, že sklize

byla pkná: interes, který pravideln platiti nnisiU,

byl veliký, ke strav, když jen trochu lidí zjednali,

bylo jich hned ada, a stará Teplická, a ráda po-

mohla, písn vymáhala svj vejmnck a z nho
odprodávala, jen aby nejmladší dcei co nejvíc uše-

tila. Pece to njak šlo; odprodali krávu, Mila za-

ala dlat v zim plátno, Šmatlánka penechala jim

jablek, aby Zahradníkovi nevdli — však s tátou

skoro nieho te nepojedí! — Až náhle, necelý rok

po Milin svatb, pišel Teplého bratr z vojny,

schvátil se njak, i propustili jej, díve než as do-

cházel. Sotva že se doma trochu zotavil, hlásil se,

aby mu bratr vyplatil podíl, že se pižení ke své

holce, nkam dále do hor na slušnou chalupu. Tu již

zaalo se to bortit; prodali kus lesa, že na spch,

ne tuze dobe, ale ani to nestailo — a což až se
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pihlásí O svoje neimlad.^í dcera, minulo jí šestnáct,

zajisté že za krátko také bude se chtít provdat,

chodila tuze ráda na muziky a vodila se s hochy,

í dokracoval Teplý na Miliny rodie, aby bucT

svoji chalupu v Javorové pod lesem prodali, aneb

si na ni udélali dluh tak veliký, co by vynášel Milcin

podíl, aneb aby pevzali chalupu Zahradníkovi, je

vyplatili a svíjj barák nékomu penechali.

Šmatlánce jakoby do srdce al ránu : py!5nila .se,

jak dceru vdala na púlstatek — a nyní mela délat

dluhy, chalupu svou prodávat, nékam do podruží

se stehovat! Nechtéla zeovy návrhy ani vyslech-

nout, pravila, že co slíbila, to dala, že dala dost,

více že nemže, po smrti jejich Mila že podíl do-

stane — ale ješt že tu jsou! Ona že se jim niím

nezapsala a do knih se také nepodívala, co tam mají

zapsáno, jinak že by asi nebyla na ty vdavky pi-

stoupila Zahradníkovi zase pi.Šli naíkat, že

švagr o jejich majetku samovolné usuzuje, nemíjže

je nikdo nutit, aby svoje prodali a jinam .šli, — ne-

hlásili se stejné nikdy o svoje, ale ubližovat si ne-

dají už pro ty déti, chudry Teplý se vy-

mlouval, všecko že mohlo býti dobe, piiujou se

do krve — jen kdyby bratr nebyl tak z nenadání

na nho uhodil A tak bývalo ve Šmatlánové

chalup kiku a náku kolikráte za týden; tkadlec

již nemohl jej pehlušiti tlukotem podnžek brd

14
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a lunku, ležíval te zhusta na postýlku, odpoí-

vaje, nepletl se ani zem ani žen do rozprávky,

nýbrž pemýšlel o tom, jak to bude zcela jinaké, až

se „spolenost" postará o starce a churavce, až dá

každému, co k živobytí teba, — pak nebude hádek

a hamonní . . . Práv tak jako Miliny nehody,

mrzelo jej, že rozvážný ze. Zahradník, podržel

pravdu; le v tvrdohlavosti své pece se s ním ne-

smíil, ba vyhýbal se rozprávce, jen jednoslabin

mu vždy odpovídal, obávaje se, že mu pedpoví,

i s tmi „socijálisty" a s Hamerníkem že na konec

podrží pravdu . . .

Šmatlánka ani Zahradníkovi nepovolili; mladý

Teplý byl nucen prodati zase njaké pole a zbýva-

jící les — a Mila nyní asto plakávala, že pro umí-

nnost rodiii muž na ni bruí, tchýn a švakrová

všecku že k ní ztratily lásku. Té doby, práv na

poátku krutých nesnází a svár narodilo se jí

dátko, hezký, zdravý hošíek; ale když m.ladá

matka ustavin plakala, naíkala, se dela, aby

pomry njak svou prací zlepšila, a pirozen i d-
cko nkdy odstrila — poalo toto churavti, v psot-

níkách se svíjeti a pes ,,domácí prostedky" obou

babiek a nkterých sousedek, skonalo. Tu již

všichni poali choditi jako zaezáni, s hlavami sv-
šenj^mi a pohlédli-li na sebe, tkvla jim v oích vý-

itka, že ten onen svou lakotou, lehkomyslností neb
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nevšímavosíí jest píinou smrti ubohého hezoun-

kého dcka.

Ale ješt nedosti : v Javorov objevil se prastarý

dvaaosmdesátiletý Šmatlániiv otec a pímo do

smutné pod lesem chalupy zavítal. Dlouho tu ne-

byl, již si Javorovští povídali, že, chod po prosb,

nkde v zejme zmrzl neb na jae utonul, nenadali

se, — a Smatlánka nejmén! — že jest posud živ.

Zatím se ukázalo, že valn asu proležel v ne-

mocnici, ale když trochu sesílil a jeho oní nemoc

ukázala se úpln nevyléitelnou, že propustili jej.

Byla na hrozná podívaná, tlo kost a kže, záda

tém k zemi shrbená, a ty dsné, zanícené a zne-

tvoené oi! Smatlánka pipravila mu bydlo v ko-

moe, — vdlaf, že by jej žádný ve vsi nepijal,

kdo nemusí — ale stejn zoufale plakala — to že

má ze všeho dení, šetení a starání se, — dceru

nešastnou, jíž stecha nade hlavou skoro již hoí,

muže nemocného, a pantátu žebráka, mrzáka, z n-
hož jde hrza!

A plakala tak nejen ped sousedkami, ale i ped
mužem. Smatlán neml na to odpovdi, cítil, že

jsou její žaloby oprávnny — nebyl s to, nco k ná-

prav podniknouti, — jen uvnit sténal a reptal, že

Bh Hospodin na tohle dopustiti neml, že ml býti

spravedlivý jen toužil, aby již uinn byl na

svt nový poádek, ten kdyby již byl zaveden, tu
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by jeho otec byl opaten nkde v útulku pro starce

a tam u Teplých na samot nebylo by to tak da-

leko došlo.

Kdykoli jen trochu mohl, sedl za stav, aneb na-

víjel, jen aby se žena, naíkajíc, nezmiovala o jeho

nemoci a neinnosti; strachoval se jejích eí, zae-

závaly se mu do duše jako ostré dráty, — a odstr-

iti, vytáhnouti je nedovedl nyní — ba ani kdy

jindy, když byl ješt zdráv . .

.

Schzky „tábora nespokojených" u Šmatlána

se trhaly a než všecko listí s Javorovských buk,

lip, jeáb a javor spadalo, pestaly docela; tkadlci

velmi se pitížilo a v sousedních chalupách i bará-

cích si šeptah, že jej o tolik starší jeho žena, ba

i ten prastarý otec — žebrák asi pežije. Již ned-

lal, na podnžky, brda i „šperejs" ukládal se prach;

ležel tiše na postýlku, sténal tu hlasit, tu temnji a

chvílemi prudce se rozkašlával. Šmatlánka chodila

ze sednice na dvorec semo tamo, mrzuta, stále nco
si bruela a vzdychala, sloužila muži i bdnému
tchánu a všecku práci hledla sama vykonat.

Tu a tam, zvlášt nedlního asu picházeli bý-

valí besedníci, Lamplot, Janko a Kopecký, i Kv-
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tenský as dvakráte se v chalup zastavil a na chu-

ravce podíval. Všedního dne zavítával, vraceje se

ze svých pochzek Hamerník; toho vidl Šmatlán

nejradji, pinášeli mu nejvíce nc.vého, o emž mohl

pak nemocný pemýšleti a trapný as si krátiti. Vy-

pravoval, jak kde pochodil a nepochodil, jak asto

mu z far byla práce a pemlouvání jeho zmaeno;

ujišoval Šmatlána, že pece nezoufá, že pi nm a

pi všech dlnících stojí bratí z celého svta,

z Francie, z Itálie, z Nmecka a Švýcarska, že jim

posílají návody, kterak se zachovati, aby zvítzili,

— aby uení pana Lasalla a pana Marxe všude pro-

niklo. Z jara prý již jist budou volby — tu se to

všecko ukáže.

Šmatlán utkvíval na dlníku žádostivýma oi-

ma a asto uchytil jeho silnou ruku ve svoje horké,

zapocené dlan. „Kamaráde," zalkal jednou, „to mi

vte, že se toho jara už ani dokat nemžu, —
až ta boží prauda svt vezdejší opanuje! Chdybych

po tyech ml pilézt, chdybych tá ml se dát do-

vízt, taky pudu, abych dal svj hlas tomu, kerej

se piiní, aby zjednal právo tch chudejm, postr-

kovanejm! Snad se mi toho dá Bh Hospodin do-

kat, trochet zdraví mi dá! Vod mahka za jeho

praudou sem chodil, zákonem Kristovým se spra-

voval, — af vidím tedkejc, kerak se napluje pro-

roctví!" Rozkašlal se prudce, hlavu stiskl do cha-
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trne podušky; Hamerník, zadívav se na špiatou

tvá a vetché údy Šmatlánovy, neekl nieho.

Le ím více se vánoce blížily, tím astji pi-

padlo Šmatlánovi, že se tší na jaro a volby marn;
zkoušíval s postýlku slézti, po seknici se projíti

a dailo se mu to špatn. Nadešly chladné dny a

žena si jednou trpce stžovala, že budou nuceni

starého otce vzíti do seknice, v komoe již není po-

bytí, — leda by do chléva ke kráv se odsthoval
— a to by zase lidé ve vsi pomluvili. Smatlán chvíH

naslouchal ženinu náku a pak, jakoby násiln cosi

polykal, zapoal: „Pamámo, už sem kolikrát na

to myslel, kerak s ddou naším bude Já vím,

že je ti na vobtíž, — bodej byl! — že se jenomej

pemáháš, mn k vli . . . Ani bych tomu nechtl,

aby's se s ním trápila, až tu nebudu " zarazil

se, nevda stále, jak by žen svou prosbu pednesl.

„Ale cák mluvíš, muži," kárala Šmatlánka, „šak

ti dá Bh Hospodin zasej' zdraví, jenomej co na-

stane jaro, sedneš na zahradu, nadejcháš se teplýho

vzduchu "

„Dá, nedá," odvtil Šmatlán smutn, „až kerak

bude vle Jeho. — Smejšlím, že pro šecko, pecej

by bylo lip, chdybychme ho iíáko vopatili. Chci

stejn udlat testament, mám plku živnosti pi-

psanou, dám upsat Rži i Milce stejnej díl — aby

nebylo vo nic — a tomu mýmu otcoj — chuderoj'
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bych vodkázal desítku, ml by í na romadu nedél

a nepišel by ti, painámo, na vobtíž. Holkám to

neuškodí!"

„Desítku!" skoro vykikla Šmatlánka. „Cák by

s ou ál! Tot penz ákejch! Co se lovk na-

dlá než ich našporuje! Chdybychme i dali Milce,

mli by na intres a na kolik msíc pokoj!"

„Chdyž smejšlíš, pamámo, že je toho tuze moc,

dám jenomej ptku," pravil Smatlán zarmoucen.

„A cák by ál s ptkou? Potebuje ptku! Šak

s ním áko bude, hlady neume! A na poádem,
muži, hovoíš vo testamente — jako bys tu smrt

pivolával — eše tu s náma budeš let romadu. Bu-

dem' se modlit k Hospodinu, aby t tu nechal. Šak

by si Pán Bh rejš moh' toho ddu vzít — stejn

tu je jenomej pro trápení a k márnejm eem té

svádí!"

Šmatlán již déle na ženu nenaléhal; poznal, že

jeho blízkému odchodu neví, vždy tkalci všich-

ni ke stáru kašlou a nohy jim neslouží a i kdy-

by vila, nepipustila by, aby starci, jenž se dávno

ml se svta odkliditi, nco odkazoval.

Ale budoucnost ubohého pece mu mysl znepo-

kojovala, a kdykoli se otec k nmu pišoural a

chvíli u jeho postýlku strávil, vzdych'^! hluboce. Je-

denkráte, v pkné a klidné zimní odpoledne, od-

hodlala se Šmatlánka jíti k Milce, která jí vzkázala,
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Že by se s ní ráda o emsi poradila; zatopila hodn
v kamnech a nakazovala starému Šmatlánovi, aby

stavení hlídal a muži posloužil, kdyby mu neho
bylo teba, mléko že postavila ke kamnm a chléb

že jest v polici. Zakuklila se do vláku a spchala

tak rychle, co ji nohy do vrchu nesly, aby se píHš

pozd v noci nevrátila. Starý neduživec zavel

branku, zašel do seknice a tam schoulil se na lajci

u kamen; sálalo z nich horko, ale jeho vyschlým

lidm nic to nepekáželo. Ve svtnici bylo dosti

svtlo, z venku nezastíraly okna ani úponky, jindy

s lomenice splývající, ani koví a stromoví v za-

hrádce, slabý svit zimního slunce ozaoval blošedé

nerovné stny, v hloubi sednice po nich hrály er-

vené odlesky ohn. Staré velmi zaprášené hodiny

chraplav na stn tikaly. Staec díval se do prázd-

na, lhostejn ; pak ze zaadí vyal erný ošoupaný

rženec a otoiv si jej mezi prsty, poal rtoma po-

hybovati a kuliky probírati. Bylf nyní rženec,

co usedal o poutích mezi žebráky Chlumeku, jeho

stálým prvodcem.

„Tatínku," zavznlo náhle s postýlku, kde Šmat-

lán starocha již chvíli roztrpen pozoroval. Starý

se lekl, ržence zanechal a pomalu k synovi se šou-

ral. „2e toho nenecháte," roziloval se nemocný,

„žádnej smysl to nemá — taková je to jezovitská

vymyšlenost."
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„Dy už sem starej, synáku," vymlouval se

žebrák ponížen, „už sem tak nauenej . .
."

Šmatlána odzbrojila otcova pokora. „No, chdyž

iná nedáte — cák už je to platný," vzdychl. „Chtl

sem vám jenomej íct, že mám vo vás starost, ke-

rak s váma bude, až umu. Manželka vám nepeje

— tady v chalup vás nenechá — smejšlel jsem vám

vodkázat pár jednušek, abyste nezstal bez šeho.

Ale žena brání, šak to šecko pochází vod ní —
smejšlí, že bychme ublížili dcerám, — Mila tedko-

mejc je tuze potebná Pecej mám starost vo

vás " Neduživec na chorého syna zíral tup,

jakoby nerozuml, co povídá. On a umít — vždy

je mlád, — o tolik let mladší!

Když si to ve své líné mj^sli ponkud srovnal,

odpovídal lkavým hlasem: „Cák bys, synáku, umí-

ral? To já poádem vzývám Boží Matiku, aby m
povolala — sem tu pro vobtíž a postrach."

Šmatlán vzdychl. „Nevíme ani dne ani hodiny!

Já taky se modlil k Hospodinu, aby mi toho jara,

alespo toho, dal dokat! Pak jak Simeon rád

umu, — až uzím, kerak se stavj' základy k tý

nový íši, v kerej bude rounost a bratrství a ple-

sání Ale pro šecko, chdybych nevydržel

jdte, tatínku, tam do komory, sou tam moje boty,

co sem v nich chodíval do msta, do Poliky a do
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domu Pán — sou dobrý, — alespo, až votá
pudete, budete mít v em, šak je zejma zlá . .

."

Zase se rozkašlal a mezitím co ubohá jeho prsa

bojovala s vleklým neduhem, staec, pemysliv sy-

novou e, pomalu šoural se do komory a po hodné

chvilce boty pinesl.

„Skovejte si ich, aby ich manželka nevidla; až

tá kolem jCervenejch pudete, eknte hospodáoj',

neboli vedle Janko, taky to udlá. Tamle je mlíko,

podejte, kapánek se napiju."

Staec podal synovi nádobu a pak s radostnou

tváí odnášel si odkaz do chléva, kde spával, ukrý-

vaje jej do temného kouta, pod slámu. Takových,

dobrých, vysokých bot po léta neml — to se mu
v nich, až trochu zejma poleví, krásn pjde po

vesnicích — však jej stejn kameny již tolik tlaí

a píchají. 2e by nenadálý dar ml njakou souvis-

lost s odchodem synovým, na to v polozatemnlé

a otuplé duši ani nepomyslil.

Šmatlán osaml v sednici; ohe dohoíval a

denní svit mizel. Jeho myšlenky zalétaly v dalekou

minulost; vzpomnl, kterak, bera si po Plíhalovi,

kamarádu, ženu, hodlal i osud otcv zlepšiti, zji-

naiti. Te mu tajn, aby manželka nevdla, dává

opotebovanou obuj . . . Jinak, zcela jinak Hospodin

vše obrací, než si lovk pomyslí Jakými
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jej podivnými vedl cestami, od katolictví k evan-

jeliu a dále, vždy dále k poznání pravdy Ach,

co se pro ni s lidmi, s pány i sprostými nabádal,

nahovoil, aby jí cestu vítznou upravil

Smatlán pemýšlel, pemýšlel, až v tichu a

temnu upadl v neklidný, záchvaty kašle perušený

spánek. Žena, vrátivši se pozd, všecka unavena

a roztrpena, nalezla chalupu zahalenu v úplné

temno, ohe vyhaslý, muže dímajícího a starocha

v koutku chlév^a schouleného nad hromadou slámy.

Staiký Šmatlán neobul svých milých bot

poprvé, když s probuzeným jarem odebral se zase

krajem po prosb, nýbrž ješt o vánocích — o sy-

nov pohbu. Nedokal tkadlec svátk; jednoho ve-

era velmi siln kašlal, ale pak ku podivu se upo-

kojil a usnul. Ráno, když žena vstala, by oheii roz-

dlala, a k jeho postýlku pistoupila, seznala, že již

stydne. Ml poheb na druhý hod boží a mnoho
sešlo se k nmu lidí z Javorová, z Tíšt, z Betléma

a Blatin. Mladý fará kráel v ele prvodu, a

hned za rakví Hamerníkovi soudruzi v širácích a

ohniv ervených páskách. Nemodlili se, nezpívali,

ale tlaili se k hrobu a Hamerník hlasit ekl: „Od-
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poívej blaze, obane Šmatláne, — soudruzi, hote

mu hrst hhny." Lidé o tom pohbu samou zvda-

vostí a šuškáním i na pobožnost zapomínaU

Z jara, sotva tvrt roku po Šmatlánov smrti

rozproudil se po krajin vášnivý volební ruch; Ha-

merník poznal, že jeho úsilí bylo z veliké ásti mar-

no, mocné a zakoenné vlivy že vystoupily proti

uení, jím a soudruhy hlásanému. V Police nepro-

nikl kandidát sociální demokracie . . . Vracel se za

nevlídného dne beznového s nkolika Betlémskými

z msta, kde na výsledek volby ekali; byl zamra-

en, zamlklý, — až náhle prohodil: „2e se oban
Šmatlán toho dne nedokal — tolik se na volby

tšil — —" „Ba, dobe že nedokal," odpovídal

jeden z tkadlc, „ešt by mu to bylo dodalo
"

„Pro dodalo?" vyjel Hamerník, „tady sme nepro-

šli, ale jina na kolika místech! Byl by se tšil,

radoval! A kdo ví, jestli by ty Javorovský nebyl

pece pemluvil Och, takových jako on, není

— on s nimi uml, — jemu vili! Jenom kdyby

o té víe a náboženství nebyl poád hloubal —
v tom sme se rozcházeli . .

."

„Dy povídám," zaal opt pedešlý mluví,

„voni nám tu ešt nerozumj', co my chceme —
poád na jinou stránku to obracej' Milej sou-

druhu, to uplyne ešt asu, nežli budou docela

naši! Sáhni jim na Pána Boha a na Krista —
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sáhni jim na ty starý kroniky vo pedcích a hned

jsou ti ve vlasech, hned jsi s nima hotov
"

Hamerník se zamrail a již rychle kráel roz-

moklou cestou k domovu; o Šmatlánovi již se ne-

zmínil, jen si smluvil s kamarády, že se zítra neb

pozítí zase sejdou, aby se podívali na noviny, kte-

rak pro n po celých Cechách a na Morav volby

dopadly.

Ovdovlá Šmatlánka svou chalupu pod lesem

neopustila a také v ní neosamla, — žije v ní s dce-

rou — Milou od Teplých! Záhy po smrti Šmatlá-

nov nedostávalo se na interes, záložna, jsouc upo-

zornna, že hospodá prodává, aby bratrovi a pak

zase seste vyhovl, tu kus lesa, tu kus pole, jala

se vyšetovati pomry a pro bezpenost dala živ-

nost do dražby. Stará Teplická zstala jako vejm-
nice na samot, mladý hospodá obdržev nepatr-

nou na nho pipadající ástku, pravil, že píijde

za eledína neb šafáe kamsi do kraje, a chtl

ovšem, aby žena šla s ním. Le Mila, roztrpena

až k zoufalství hanebným koncem svého zdánlivého

štstí, smrtí dítte i ustavinými, z ásti oprávn-

nými výitkami, zatvrdila se proti manželu a ode-

pevši soužití, vrátila se k matce. Jest zamlklejší

než kdy bývala a nedovede si vysvtliti, jak mohla

se pro muže, kterého skoro neznala, dáti takto

v šanc. Zapomnla zcela, jaké jí, jsouce nepiro-
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zen potlaovány, háraly tehdy v krvi tužby . .

,

Hospodaí zase s matkou, tkalci, šetí; Zahradní-

kovi jsou spokojeni. —
Starý Šmatlán kdesi chodí svtem. —

7^
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FiNBERK Rudé jeabiny 1*80 3*40

France ervená lilie 2*70 4*30

Galdós Mau 2*80 3*80

— Nazarin 2*80 —*-
Hacklander Moderní otroci 8*40 12*60

Haggard Kleopatra 3*50 5*10

Havl-nsa Jak sny umírají - 4*— 5*50

Hejda Z davu 2*40 4*—
Heller Firma Stocký a spol. 2*— 3*60

— Román na moi 4*40 6*

—

Herites Nálady a zátiší 2*80 4*40
_ Vrásky duše 3*30 4*90

Herrmann Dv pražské idylly 2*20 3*80

Hladík Tetí láska 2*50 4*10

— Váše a síla 2*— 3*60
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